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Sammanfattning 
Ohälsa är ett problem för både individ och samhälle och stora resurser går årligen till 
kostnader som ohälsan medför. I arbetslivet har ökad press och minskat fysiskt arbete 
påverkat de anställdas hälsa negativt. Genom att bereda möjlighet till fysisk aktivitet, sociala 
sammanhang och möjligheten att påverka sin arbetssituation kan arbetsgivaren främja de 
anställdas hälsa. Detta arbete kan ske under beteckningen hälsofrämjande arbete. 
Medvetenhet och information i sig räcker inte för att individer ska förbättra sin hälsa; 
motivationen utgör en viktig del. Motivation är ett komplext begrepp som bland annat 
inbegriper behov, rädsla, instinkter, vilja och självförverkligande. Att motiveras till förändring 
är en process med början i att inse sin situation kontra den önskade situationen och att komma 
över de ambivalenser som en förändring föder inombords. Motiverande samtal är en 
samtalsmetodik som syftar till att göra just detta genom ett klientfokuserat samtal under 
ledning av en rådgivare. Att styra individer till en bättre hälsa innebär ett visst mått av 
kontroll och maktutövande som kan kopplas till Foucaults teorier om makt.  
 
För att främja och bevara hälsa kan arbetsgivare arbeta med hälsofrämjande åtgärder vilket 
gynnar individen men även arbetsgruppen och företaget. Hälsofrämjande åtgärder syftar till 
att förändra individers livsvanor så att de främjar hälsa och för det behöver individer 
motiveras till att arbeta aktivt med sin hälsa. Inom omvårdnadsförvaltning i en större svensk 
stad genomfördes under hösten 2010 ett pilotprojekt kring hälsofrämjande åtgärder genom att 
26 anställda genomgick en hälsoprofilsbedömning (HPB) som utfördes med metodiken 
motiverande samtal. Denna utvärdering av pilotprojektet syftar till att undersöka om en HPB 
gav någon effekt för deltagarna i form av insikter kring deras hälsa och motivation till 
förändringar för en förbättrad hälsa. Utvärderingen diskuterar även om HPB är ett bra sätt för 
arbetsgivaren att arbeta hälsofrämjande och om några ytterligare aspekter kan ges på 
hälsofrämjande arbete utifrån Foucaults teori om makt och kontroll. Utvärderingen 
genomfördes genom en enkät som sändes till samtliga deltagare samt genom intervjuer med 
fyra av deltagarna.  
  
Utvärderingen visade att hälsoprofilsbedömningar med motiverande samtal har haft betydelse 
för något fler än hälften av studiens deltagare vad gäller insikter om hälsa, och en majoritet av 
deltagarna vad gäller motivation till en förbättrad hälsa. Tillsammans med deltagarnas 
positiva inställning till HPB som metod för hälsofrämjande åtgärder tyder utvärderingen på att 
detta är ett lämpligt sätt för arbetsgivaren att arbeta hälsofrämjande. Problematiseringen 
utifrån ett makt- och kontrollperspektiv argumenterar för att hälsofrämjande arbete, trots de 
positiva effekterna för individen, innehåller ett maktutövande och en kontroll av arbetsgivaren 
över de anställda, men även att det bidrar till de anställdas inre kontroll av sig själva vilket 
också är ett maktutövande.  
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1. Inledning 
Hälsa och ohälsa har alltid varit en del av människors liv, relevant för individer, familjer, 
arbetsplatser och samhälle. Historiskt sett så har professioner inom det medicinska området 
fokuserat på att bota eller sakta ned livshotande tillstånd för att på så sätt rädda liv. På senare 
tid har fokus istället kommit att riktas mer och mer mot att förhindra att dessa livshotande 
tillstånd, och andra allvarliga sjukdomar, uppkommer. (Egger, Spark och Donovan, 2005) 
Även den som själv är frisk påverkas av ohälsa då ohälsa, förutom den mänskliga aspekten att 
individer drabbas, även kräver mycket av samhällets resurser. Räknar man samman 
samhällets kostnader för sjukdom, sjukbidrag, sjukpension med företag och offentliga 
sektorns kostnader för sjuklön och produktionsstörningar så kostar ohälsan i Sverige kring 
10% av bruttonationalprodukten per år. (Andersson, Johrén, Malmgren 2004)  
 
Att livsstilen påverkar hälsan är idag uppenbart för de flesta forskare och även för 
allmänheten. Regelbunden fysisk aktivitet, mindre stress och en balanserad tillvaro bidrar till 
en bättre hälsa. Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen är ett sätt för arbetsgivaren att arbeta 
för att öka och bibehålla hälsan. För individen ger det ett ökat medvetande om den egna 
hälsan, förbättrade hälsovanor och i slutändan en bättre hälsa hos anställda. För arbetsgruppen 
kan det innebära en förbättrad psykosocial miljö då arbetsgivaren även arbetar med de 
anställdas trivsel, gemenskap och möjlighet att påverka sitt arbete. För organisationen kan det 
slutligen innebära en mer harmonisk arbetsgrupp, ökad effektivitet och minskade kostnader. 
(Andersson et al 2004) Trots att det bevisligen finns många fördelar med fysisk aktivitet så 
innebär inte detta att människor aktiverar sig fysiskt. Lindwall och Faskunger (2003) menar 
att endast information kring vikten av fysisk aktivitet inte räcker långt för att motivera 
individen. Det inte är brist på kunskap eller medvetenhet som hindrar en individ från fysisk 
aktivitet utan självförtroende, socialt stöd, individens tidsschema och och motivation.  
 
För att en satsning på hälsofrämjande åtgärder ska ge de önskade effekterna är det därför 
minst lika viktigt för arbetsgivaren att motivera individer till en förbättrad hälsa som att 
bereda individen möjlighet att främja sin hälsa på arbetsplatsen. Motivation är komplext och 
kan komma både från personen själv och utifrån, så som en arbetsgivare. De positiva 
effekterna till trots förs även diskussionen huruvida det är arbetsgivarens eller individens 
ansvar att arbeta för en förbättrad hälsa hos de anställda. Är hälsofrämjande arbete enbart 
positivt, och vilka aspekter av de anställdas liv har arbetsgivaren rätt att styra? 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida hälsoprofilsbedömningar (HPB) som 
genomförs med den pedagogiska samtalsmetodiken motiverande samtal ger några effekter på 
deltagarna i pilotprojektet i form av insikt kring deras hälsa och/eller motivation till 
förändring, eller konkret förändring. Uppsatsen syftar även till att diskutera huruvida 
hälsoprofilsbedömningar med metodiken motiverande samtal är ett lämpligt sätt för 
arbetsgivare att sträva efter att förbättra anställdas hälsa, samt att problematisera utifrån 
Foucaults tankar om makt o kontroll.   

1.3 Frågeställningar 
- Hur upplever pilotprojektets deltagare den hälsoprofil som genomfördes enligt 

metodiken motiverande samtal? 
- Har hälsoprofilsbedömningen lett till att deltagarna upplever att de har fått nya insikter 

kring sin hälsa? 
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- Har hälsoprofilsbedömningen motiverat till att deltagarna har påbörjat en förändring 
av sin livsstil eller önskar förändra sin livsstil för att förbättra sin hälsa? 

- Tyder utvärderingen, baserat på ovanstående frågor samt deltagarnas förväntningar 
och önskemål av sin arbetsgivare, på att hälsoprofilsbedömningar med motiverande 
samtal är ett bra sätt för arbetsgivaren att förbättra de anställdas hälsa? 

- Vilka aspekter kan man lägga på hälsofrämjande åtgärder utifrån ett maktperspektiv 
grundat på Foucaults teorier?  

1.4 Bakgrund - Pilotprojektet 
Inom omvårdnadsförvaltningen i en större svensk stad pågick under 2010 diskussioner om hur 
man kan arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att ge de anställda förutsättningarna att 
arbeta aktivt med sin hälsa. Omvårdnadsförvaltningen genomförde under hösten 2010 ett 
pilotprojekt med syftet att undersöka huruvida hälsoprofilsbedömningar (HPB) med 
samtalsmetodiken motiverande samtal är ett lämpligt sätt att arbeta med och motivera till 
friskvård för anställda, samt till att verka som underlag inför framtida hälsofrämjande arbete. 
Projektet syftade även till att ge deltagarna en insikt i vad en hälsoprofilsbedömning innebär 
och att förankra metoden hos personalgruppen inför eventuella kommande hälsofrämjande 
åtgärder.  
 
Pilotprojektet genomfördes för personal inom den äldrevård som drivs i stadens egen regi. Jag 
var projektledare, anställd av omvårdnadsförvaltningen sedan tidigare och tilldelad ansvaret 
för pilotprojektet. Som projektledare hade jag ansvar för samordning, skriftlig kontakt med 
deltagarna, kontakt med intervjupersoner, utvärdering och administration. Deltagarna i 
pilotprojektet var mina kollegor så som anställda inom omvårdnadsförvaltningen, dock 
arbetade vi vid tillfället för pilotprojektet inte inom samma område eller arbetsplats. 
Godkännande att använda utvärderingen i min C-uppsats inhämtades av ansvarig 
projektägare; min chef inom omvårdnadsförvaltningen, samt studiens deltagare.  
 
Pilotprojektet var planerat att vara ett kort projekt där beslut redan fanns att arbeta vidare med 
hälsofrämjande åtgärder inom omvårdnadsförvaltningen, vilket även deltagarna i projektet 
informerades om. Det var dock oklart om hälsoprofilsbedömningar skulle bli den utvalda 
metoden, pilotprojektet hade som syfte att undersöka lämpligheten i detta. 
 
Projektet inleddes med en inbjudan samt ett informationsutskick till deltagarna (se bilaga 1). 
Grundlig information om vad en HPB innebar gick ut till samtliga deltagare (se bilaga 2). 
Deltagarna kontaktades sedan av mig som projektledare för att boka in HPB vilka i sin tur 
genomfördes mellan 10.10.04-10.11.12, totalt sex veckor. Hälsoprofilsbedömningarna 
utfördes en friskvårdspedagog samt en hälsopedagog, anställda inom omvårdnads-
förvaltningen.Hälsoprofilsbedömningen följdes upp av ett telefonsamtal cirka en vecka efter 
det att HPB genomförts, detta samtal gjordes av den pedagog som genomfört 
hälsoprofilsbedömningen. 12 november genomfördes en frivillig halvdagsaktivitet med 
möjlighet att prova på meditation, qi-gong och cirkeldans för kropp och själ (Heliga danser). 
Halvdagsaktiviteten genomfördes av projektets friskvårdspedagog i samarbete med Svenska 
kyrkan. 

1.4.1 Hälsoprofilsbedömning 
Hälsoprofilsbedömning är en metod där individen genom samtal och fysiska tester görs 
medveten om statusen på sin hälsa för att sedan själv komma fram till vilka förändringar han 
eller hon kan göra för att förbättra sin situation/hälsa. För att motivera individen till 
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förändringar används i detta projekt samtalstekniken motiverande samtal. HPB kan även 
användas på gruppnivå för att ge underlag för specifika friskvårdsinsatser för riskgrupper och 
utsatta yrkesgrupper, detta för att kunna ge rätt insats till den personalgrupp som behöver det. 
HPB kan dessutom införas som komplement till de friskvårdsaktiviteter som redan finns eller 
i sin tur kompletteras med de åtgärder som efterfrågas av personalen. (Andersson et al 2004) 
 
Under perioden 4/10-12/11 2010 genomfördes 26 hälsoprofilbedömningar. Projektet hade två 
lokaler till sitt förfogande så att varje HPB kunde genomföras i ett avskilt rum. En HPB tar ca 
1 1/2 timme att genomföra och går till på följande sätt: deltagaren har i förväg fått en 
frågeblankett (se bilaga 3) som han/hon fyller i hemma i lugn och ro. Utifrån de svar som har 
fyllts i genomförs ett hälsosamtal kring fritid; kost; motion; tobak; alkohol; medicin; 
symptom; upplevd stress; upplevd ensamhet samt upplevd hälsa. Hälsosamtalet genomförs 
utifrån samtalstekniken Motiverande samtal. Efter det inledande samtalet mäts skelettet kring 
handleder och knän för att sedan kunna beräkna undre och övre viktgräns, uppgifter om längd 
och vikt tas och blodtrycket mäts. Till sist genomförs ett submaximalt cykeltest, vilket innebär 
att man cyklar på 50 % av sin maximala förmåga. Under testet mäts kontinuerligt deltagarens 
puls samtidigt som deltagaren får ange upplevd ansträngning utifrån den så kallade 
Borgskalan (se bilaga 4). Utifrån testresultatet kan sedan deltagarens beräknade maximala 
syreupptagningsförmåga räknas ut. Man beräknar också ett testvärde och ett konditionstal. 
Avslutningsvis får man med sig en blankett som rör ens framtida hälsoprofil (se bilaga 5) och 
instruktioner hur man kan använda sig av den. Cirka en vecka efter hälsoprofilbedömningen 
gjordes ett uppföljande telefonsamtal med deltagaren.  

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen strävar inte efter att utveckla ny teori utan genom att studera ett fall av hälsoarbete 
inom kommunal verksamhet belysa problematiken och att bidra med ett exempel som kan 
vara till hjälp för andra liknande satsningar på hälsofrämjande åtgärder för personal. På grund 
av utvärderingens begränsade omfattning och resurser är det resultaten för de aktuella fallen 
som är studieobjektet. Utifrån dessa förs sedan en diskussion kring hälsoprofilsbedömningar 
som metod för omvårdnadsförvaltningen i den aktuella kommunen. Projektets relevans ligger 
inte i att möjligheten att dra generella slutsatser utan i att den ger möjlighet att dra slutsatser 
inom den grupp som studeras och kan ligga till grund för omvårdnadsförvaltningens fortsatta 
arbete. Det är ett pilotprojekt med syfte att vara underlag inför fortsatta hälsosatsningar med 
eventuella påföljande studier. 
 
Utvärderingen syftar till att ge en bild av hur deltagarna uppfattade HPB:n, om de fick några 
insikter om sin hälsa, om HPBn har motiverat dem till att förbättra hälsan och hur de tycker 
att arbetsgivaren ska arbeta med hälsofrämjande åtgärder. Den har inte haft som mål att 
undersöka hur deltagarnas hälsa ser ut eller vilka resultat deltagarna fick vid HPBn. 
 
En fullständig insats med hälsofrämjande åtgärder baserade på HPB inbegriper oftast en HPB 
som sedan följs av hälsofrämjande åtgärder under en längre tidsperiod för att sedan följas upp 
av ytterligare HPB. På grund av studiens tidsbegränsning har endast det första steget av en 
sådan insats genomförts. Begränsningen innebär att studien inte kan bedöma de långtgående 
effekterna av en fullständig satsning på hälsofrämjande åtgärder. Halvdagsaktiviteten 
utvärderas inte i enkäten som, på grund av pilotprojektets korta tidsram, skickades ut innan 
aktiviteten genomfördes. Däremot har halvdagsaktiviteten diskuterats under intervjuerna. 
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1.6 Problematisering av förförståelsen gällande utvärderingen 
Eftersom jag både var projektledare för projektet och är författare till denna uppsats uppstår 
problematiken att resultaten i denna utvärdering kan vara påverkade av min involvering i 
projektet. Jag både samordnade pilotprojektet och ansvarade för att utvärdera den, jag 
utvärdera alltså mitt eget arbete och risken finns då att jag exempelvis skulle sträva efter att 
framställa pilotprojektet och därmed mitt arbete i bättre dager. Jag försöker i denna uppsats 
redogöra för min roll i pilotprojektet, för de tillfällen då jag genom min anställning 
omvårdnadsförvaltningen varit bekant med projektdeltagare, och för både det som framkom i 
utvärderingen både positivt och negativt. Detta för att läsaren ska ha möjlighet att bilda sig en 
uppfattning om den risk som föreligger för påverkan från mig. Tilläggas bör också att min 
anställning inte var avhängig pilotprojektets eller utvärderings utslag utan jag var fast anställd 
på omvårdnadsförvaltningen med ett tidsbegränsat uppdrag som projektledare för 
pilotprojektet, det fanns alltså inget incitament för mig att påverka resultatet för att säkerställa 
fortsatt anställning.  
 
Som anställd inom omvårdnadsförvaltningen var jag en del i det hälsofrämjande arbete som så 
småningom skulle komma att påbörjas och jag besatt en kunskap om organisationen som 
överstiger den som en utomstående har. Jag var även genom mitt arbete bekant med några av 
de personer som deltagit i projektet.  
 
Denna uppsats är inte slutrapporten för projektet utan projektet presenterades i en separat 
rapport med enbart resultat av enkäter och intervjuer samt analys av dessa. Berörda chefer 
inom omvårdnadsförvaltningen har inte begärt att läsa denna uppsats innan publicering.  
 
Deltagarna i studien har haft begränsad och främst skriftlig kontakt med mig under min tid 
som projektledare, det gäller inbjudan till projektet och den enkät som sändes ut. Undantaget 
är de intervjuer som jag genomförde. Jag har inte genomfört några hälsoprofilsbedömningar 
och därigenom inte träffat majoriteten av deltagarna.  

2. Teoretisk ansats 
2.1 Vad är hälsa? 
Hälsa är ett brett begrepp med ett flertal definitioner, en välkänd sådan kommer från 
Världshälsoorganisationen WHO och lyder ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller skada”. (bla 
Nordenfelt 1996 sid 14). Nordenfelt påpekar att denna definition är så vid att den är svår att 
tolka, och dessutom svår att applicera på de olika levnadsvillkor som gäller runt om i världen. 
Definitionen av hälsa återfinns enligt Nordenfelt inte heller i andra änden av spektret: att hälsa 
är total frånvaro av sjukdom, utan befinner sig någonstans mittemellan. Nordenfelt tar i sin 
bok Livskvalitet och hälsa – teori och kritik (1991) upp två perspektiv på hälsa och sjukdom; 
det biologiskt-statistiska och det holistiska. Det förstnämnda fokuserar på människans fysiska 
delar och dess funktionsförmåga medan det sistnämnda fokuserar på människan som helhet. 
Ett holistiskt synsätt innebär att man ser människan som en social varelse och hälsa har då att 
göra med fenomen som påverkar individens förmåga att handla inom en social kontext.  
 
En breddad bild av hälsa ges i Brülde och Tenglands (2003) bok Hälsa och sjukdom – en 
begreppslig utredning där hälsa belyses utifrån sex olika definitioner. Dessutom påpekas att 
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det finns en skillnad mellan den hälsa som är aktuell för stunden och individens 
grundläggande hälsa. Hälsa kan enligt Brülde och Tenglands (2003) definieras: 
 

- som klinisk status; god hälsa innebär att individen inte är drabbad av sjukdom. Ju 
värre sjukdom desto sämre hälsa.  

- som funktionsförmåga i relation till sin omgivning, i enlighet med det holistiska 
perspektivet.  

- som välbefinnande.  
- som balans, antingen mellan inre och yttre faktorer (anpassning) eller enbart mellan 

inre faktorer (inre balans).  
- ur en fenomenologisk synvinkel, det vill säga ett subjektivt perspektiv som syftar att 

ge en bild av hur det upplevs att vara frisk eller sjuk. 
- pluralistiska teorier om hälsa som ser hälsa ur ett flertal dimensioner, bland annat de 

som listas ovan. 
 
Samtliga definitioner ovan är i sig bristfälliga men syftar att tillsammans ge en sammantagen 
bild av begreppet hälsas komplexitet och sammansättning.  

2.2 Hälsa och fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet innebär all kroppslig rörelse, producerad av skelettmuskler, som innebär en 
energiförbrukning. Begreppet är vidare än fysisk träning eller motion, som är planerad och 
återkommande aktivitet med syfte att förbättra eller bibehålla kroppens fysiska förmågor. När 
det gäller att förhindra och förebygga sjukdom handlar det ofta om att förändra sin fysiska 
aktivitetsgrad. Forskning visar att det räcker med 30 minuters sammanlagd fysisk aktivitet per 
dag för att hälsan ska förbättras, även om det finns de som tycker att rekommendationen 
borde utökas till 45-60 minuter per dag med hänsyn till att de flesta arbeten idag inte 
innehåller fysisk aktivitet. (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin, Willén 2007) Det 
finns förhöjda risker för flera vanliga sjukdomar, varav flera av dem faller under begreppet 
”folksjukdomar”, som kan kopplas till fysisk inaktivitet. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 
högt blodtryck och fetma är några exempel (Engström och Lindgärde 2004). Eggers et al 
(2005) påpekar att det oftast inte är hälsorelaterade anledningar som får människor att börja 
med fysisk aktivitet, istället handlar det ofta om estetiska anledningar som att tappa vikt eller 
att se bättre ut. Vidare är det få som fortsätter med den regelbundna fysiska aktiviteten, men 
de som gör det tenderar att göra det av mentala skäl, för att de mår bra psykiskt av att röra på 
sig. Vikten av att första individens bakomliggande motivation belyses nedan i avsnittet om 
förändringsprocesser.  

2.3 Hälsa och arbete 
Svenskarna har sedan 1997 blivit allt mer långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, detta 
trots att många allvarliga sjukdomar minskat (så som hjärt- och kärlsjukdomar eller 
muskuloskeletala sjukdomar), livslängden har ökat och antalet självmord minskat (Theorell 
2006). Förekomsten av arbetsrelaterad psykisk ohälsa har däremot ökat. Stressforskaren 
Theorell utforskar i sin bok I spåren av 90-talet (2006) vad detta kan bero på och pekar på ett 
antal faktorer. Dels har många arbetsplatser, framförallt inom den offentliga sektorn, gått 
igenom ett antal drastiska nedskärningar och omorganisationer som en effekt av 90-talets 
ekonomiska kris, nedskärningar som så gott som undantagslöst har bibehållits även sedan 
ekonomin stabiliserats, vilket påverkar hälsan hos de anställda. Det är även så att 
sjukdomsbegreppet förändrats, och kanske även vidgats så att sjukdomsförlopp upptäcks 
tidigare. Som tidigare nämnts så rör sig individen mindre fysiskt i sitt arbete nu än tidigare. 
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Theorell (2006) påvisar flera möjliga aspekter där nedskärningarna kan ha påverkat de 
anställdas hälsa. Under den aktuella tidsperioden har bland annat företagsvården och 
rehabilitering skurits ned väsentligt. Snabba förändringar i arbetsgruppen bidrar till 
mindresammanhållning och social stabilitet på arbetsplatsen, vilket påverkar hälsan. Det 
ökade kravet på personalen att vara effektiva och vinstgenererande gör även att 
arbetsmarknadens utrymme för lågpresterande individer minskar. Med en mindre 
personalstyrka ökar kraven på den enskilde individen att vara högpresterande och ständigt 
koncentrerad. De högre kraven i arbetslivet har även gjort att möjligheterna till återhämtning 
minskat, vilket även det gör att höga stressnivåerna behålls och våra kroppar ges inte 
tillräcklig möjlighet att reparera sig utan blir känsligare. Många arbetar idag över sin fysiska 
kapacitet under hela arbetsdagen vilket leder till att de är utmattade vid dagens slut och har 
svårt att hinna med en fritid med meningsfulla och/eller fysiska aktiviteter (Andersson et al 
2004).  
 
Österblom tar i Menckel och Österblom (2000) upp ett antal betingelser som påverkar hälsan 
positivt på arbetsplatsen; god fysisk miljö; bra ergonomiska förhållanden; väl avvägd 
arbetsbelastning; arbetsgemenskap; stimulans från arbetet; egen kontroll; möjlighet till 
kompetensutveckling; upplevelse av arbetsglädje; uppmuntrande arbetsledning och lön. 
Därtill läggs även en tydlig organisation där faktisk och nominell organisationsstruktur 
stämmer överens, ett gott ledarskap och att det skapas förutsättningar för att bibehålla eller 
främja en god hälsa på arbetsplatsen (Österblom och Menckel 2000). 

2.4 Hälsofrämjande åtgärder 
När det gäller hälsa har fokus tidigare ofta legat på arbetsmiljöfrågor, vilket inbegriper både 
fysisk och psykosocial sådan och handlar om prevention: hur hindrar vi att skador uppstår på 
arbetsplatsen? Ett annat begrepp som används är friskvård vilket ofta kopplas till individuella 
frågor som rökning, motion, matvanor etc. Hälsofrämjande åtgärder är bredare än båda dessa 
begrepp och inbegriper både promotivt och preventivt hälsoarbete, det vill säga att främja 
hälsa och förebygga ohälsa. Skillnaden mellan att främja och att förebygga är att främja vill 
erbjuda möjligheter till förbättring utifrån nuläget, medan förebygga handlar om att 
genomföra åtgärder och förhindra olyckor. Enligt denna definition blir hälsofrämjande 
åtgärder ett vitt begrepp som i princip kan innebära allt som syftar till att människor ska må 
bra. Detta innebär i sin tur att begreppet är gränsöverskridande; det gäller både faktorer på och 
utanför arbetet och det gäller både fysiskt, emotionellt och psykiskt välbefinnande. 
(Thomasson och Menckel, 1997)  
 
Thomasson och Menckel (1997) definierar hälsofrämjande arbete enligt följande: 
”Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 
sammanhang där individer arbetar och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa” (sid 
9). Denna definition av hälsofrämjande arbete innebär att det utöver motionsprogram, 
rökavvänjning och dylika friskvårdssatsningar även inkluderar sådant som arbetsplatsens 
arbetsklimat, möjlighet till självstyrande arbetsgrupper och känslan av att ha ett meningsfullt 
arbete.  
 
Hälsofrämjande arbete strävar även efter att inventera de anställdas hälsostatus för att kunna 
rikta insatser på rätt nivå till rätt grupp (Andersson et al 2004). Theorell (2006) påpekar dock 
att resultaten blir negativa om man tvingar individer till fysisk aktivitet på ett sådant sätt att de 
riskerar att bli förödmjukade. Detta gäller enligt Theorell speciellt vid övervikt och andra 



Examensarbete i Pedagogik med inriktning                   AnnaMaria Kindahl 
mot vuxna och arbetsliv C   
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
 

10 (48) 

problem som individer kan skämmas över. Arbetsgivaren måste organisera åtgärderna så att 
individernas olika fysiska och psykiska förutsättningar respekteras.  Till diskussionen kring 
hälsofrämjande arbete kommer frågan om vilket ansvar arbetsgivaren kontra individen har.  

2.5 Motivation 
Vad är motivation? Oftast används begreppet synonymt med motivering men det är mer 
komplext än så. Granbom (1998) tar upp tre huvudfrågor inom motivationsteori; vad är det 
som sätter igång ett beteende? Vad är det som anger riktningen? Vad är det som upprätthåller 
det hela? Granbom talar om inre eller yttre motivation; att drivkraften kommer från ett 
inneboende intresse och en upplevd relevans av det man vill lära sig eller genomföra, eller 
utifrån; att någon utifrån ger kraft eller att individen vill uppnå ett bestämt mål och därför 
måste förändra sig. Den inre motivationen uppges vara den som har störst betydelse. Det finns 
en rad begrepp som påverkar vår motivation och bidrar till att ge insikt kring fenomenet; 
drifter, behov, rädsla, instinkter, belöning och straff, vilja, självförverkligande, incitament 
med flera. Granbom (1998) påpekar att det saknas en samlad motivationsteori som 
sammanlänkar alla begrepp men att de sammantaget ger en bild av varför människor väljer att 
respondera på ett särskilt sätt i vissa situationer.  

2.6 Motivation till förändring 
Enligt grundarna av motiverande samtal Miller och Rollnick (2002) genomgår alla människor 
samma stadier och processer vid en förändring. Dessa kan underlättas genom exempelvis 
behandling men sker också naturligt hos människor. En grundläggande aspekt som påverkar 
motivationen till förändring är hur mycket personen vill förändras. Detta hänger samman med 
var personen befinner sig i nuläget och hur gärna personen vill förändras till något annat. Ju 
större diskrepans mellan nuläge och önskat läge desto större vilja till förändring. Vidare spelar 
det in hur stor tilltro personen har till sin förmåga att förändra sig; ju mer personen tror på att 
hon eller han kan göra en förändring desto större är motivationen till förändringen. Slutligen 
påverkas motivationen till förändring av om personen är redo att genomföra förändringen; är 
förändringen det viktigaste i personens liv just nu eller kommer något annat att prioriteras? I 
en situation där en person kan utforska sin nuvarande verklighet och jämföra det med den 
verklighet som önskas kan motivation till förändring födas, om ovanstående tre kriterier är 
uppfyllda.  
 
Det finns även hinder för förändring. Dessa betecknar Miller och Rollnick (2002) som 
ambivalens, det vill säga att personen har motstridiga känslor kring förändringen av olika 
anledningar. Miller och Rollnick beskriver det som ”Jag vill men jag vill inte” (sid 30). Till 
exempel kanske inte allt i den nuvarande situationen är dåligt och vissa saker kan försämras 
av en förändring. Det kan också vara så att en person tycker att det inte är värt en förändring 
om det innebär att man mister möjligheten att göra saker som man uppskattar – även om de är 
dåliga för personen. Det kan även finnas sociala normer som innebär att det som allmänheten 
anser vara dåliga val och konsekvenser inte anses vara det av personen i fråga. Denna 
ambivalens anser Miller och Rollnick (2002) är en naturlig del av förändringsprocessen som 
måste lösas innan en förändring kan ske. Insikt, diskrepans mellan faktisk och önskad 
levnadssituation, förmåga och vilja samt bearbetning av ambivalenser utgör denna process. 
Motivationen uppstår i det tidiga skeendet av processen och måste sedan kvarstå när den 
utsätts för prövningar av ambivalens.  
 



Examensarbete i Pedagogik med inriktning                   AnnaMaria Kindahl 
mot vuxna och arbetsliv C   
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
 

11 (48) 

Granbom (1998) hänvisar i sin bok till K.B Madsen (Motivation: drivkrafterna bakom våra 
handlingar, 1969) som beskriver förändringsprocessen på ett liknande sätt genom att dela upp 
den i följande fem stadier: 

1) Individen har ännu inte övervägt någon förändring och det existerar därför ingen 
motivation.  
2) Individen överväger förändring och hamnar därför i konflikt med sin rådande 
livssituation (Madsen kallar det initiativkraft).  
3) Individen har bestämt sig för att förändra sitt beteende (arbete i bestämd riktning) 
och handlar därefter.  
4) Förändringen ska bibehållas över tid och även då man utsätts för prövning 
(uthållighet, prestation). 

 5) Risk för återfall vilket i sin tur leder tillbaka till stadium två, initiativkraft.   
 
När man talar om motivation i relation till en förändringsprocess som ovan så blir det klart att 
motivation är relativt – individens motivation och orsak för motivationen skiftar under olika 
tillfällen under processen. Därför krävs det också olika insatser för att stödja individen i de 
olika stadierna (Granbom 1998).  

2.7 Motiverande samtal 
Motiverande samtal syftar till att deltagaren, genom att svara på öppna frågor, själv ska 
komma fram till eventuella förändringar som behövs göras vad gäller den egna hälsan. 
Rådgivaren har ingen rådgivande funktion utan ska fungera som en empatisk samtalspartner 
med uppgift att lyssna och föra samtalet framåt mot en lösning av ambivalensen. Miller och 
Rollnick (2002) definierar motiverande samtal som ”en klientcentrerad, styrande metod för 
att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens” (sid 
43). Motiverande samtal fokuserar alltså på klienten och dennes upplevelser och det är 
klientens uppfattningar och värderingar som ligger till grund för samtalet. Det är ingen utifrån 
som dömer utan klient och rådgivande är jämlika samtalspartner. Rådgivaren strävar efter att 
klienten ska sätta ord på diskrepansen mellan verkligheten och den önskade verkligheten för 
att bli medveten om behovet av förändring. För att detta ska fungera krävs en öppen miljö där 
klienten känner sig trygg nog att dela med sig av sina tankar. 
 
Att metoden är styrande visar sig i att rådgivaren inte förbehåller sig passivt lyssnande utan 
driver samtalen framåt i syftet att klienten ska verbalisera och lösa sina ambivalenser. Det blir 
ett vägledande samtal med en motiverande samtalsanda, en modell för kommunikation där 
rådgivaren bekräftar och förtydligar genom upprepningar och omformuleringar samt hjälper 
klienten framåt i samtalet. Det är den inneboende motivationen som ska artikuleras och det 
handlar inte om att ge råd i en mer traditionell mening. Klientens val ska alltid respekteras, 
även valet att inte förändra sig (Miller och Rollnick 2002). Detta märks bland annat genom att 
rådgivaren strävar efter att klienten ska formulera en hypotetisk förändring eller berätta om en 
förändring som kommit igång. Ju mer klienten pratar om förändringen desto större är chansen 
att den genomförs. Det handlar också om att styrka klientens tro på sin egen förmåga att klara 
av en förändring för att ytterligare öka motivationen (Forsberg 2006).  
 
Miller och Rollnick påpekar dock att motiverande samtal inte är en mirakelkur som fungerar 
för alla klienter i alla situationer och att det behövs mer forskning och utveckling inom 
området. Motiverande samtal har visat sig ge bra effekt då den genomförs som en del av, eller 
som ett komplement till annan behandling. Positiva effekter har setts inom områden som 
alkoholkonsumtion, sjukdomar som innebär livsstilsförändringar så som exempelvis diabetes 
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och högt blodtryck, samt för att förändra osunda livsstilsvanor som alkohol- eller tobaksintag 
eller ett ohälsosamt förhållande till mat, eller för att öka den fysiska aktiviteten (Forsberg 
2006). Kritik som har framkommit är att de variabler som ska finnas med i ett motiverande 
samtal kan vara svåra att definiera och förstå, och därför också svåra att kvalitetssäkra. Detta 
gäller variabler som ”empatisk” och ”motiverande samtalsanda”. Enligt Forsberg (2006) har 
det på senare tid utvecklats definitioner och test som gör det möjligt att i högre grad 
kvalitetssäkra motiverande samtal och utbildning däri.   

2.8 Makt och kontroll 
Foucault behandlar begreppet makt i sin bok Övervakning och straff (1975), om intern och 
extern övervakning och kunskapens relation till makt. Kroppen har genom mänsklighetens 
historia gjorts till en produktionskraft och dess rörelser har kontrollerats, övervakats och 
kanaliserats och görs så än idag. Kroppen har blivit ett objekt för makten att rikta in sig på. 
Foucault talar om att manipulera kroppen, forma den, dressera den, och utvecklas dess 
skicklighet eller styrka och detta benämner han disciplin genom övervakning. Höjdpunkt för 
disciplinen är när det blir en konst att hantera kroppen som inte bara syftar till att öka 
färdigheter eller underkastelse utan skapar ett förhållande som på en och samma gång gör 
kroppen lydigare ju nyttigare den är, och tvärt om. Foucault talar om att denna sorts disciplin 
behöver en sluten miljö eller ett rum där varje kropp tilldelas en plats, men också att samma 
disciplin även kan verka genom att fördela och organisera tid och slutligen genom att fördela 
och kontrollera kraften hos individerna. En ständigt närvarande kontroll, genom till exempel 
övervakning, utgör i sig själv det tvång som gör att individen inordnar sig i ett önskvärt 
beteende, utan att det behövs hot om påföljder. Individen kontrollerar och övervakar till slut 
sig själv och förstärker på så sätt den makt som övervakaren har över honom eller henne.  
 
Makten ligger i att den utövas över individer på detta sätt och övervakningens disciplin gör att 
den fungerar som ett maskineri som något som verkar både i det tysta och med stor tydlighet 
men som blivit så normalt att det inte registreras. Makten är produktiv och inte alltid negativ 
på det sätt som den ofta beskrivs som, säger Foucault. Makten producerar en verklighet, en 
sanning och normer men är även avhängigt denna verklighet. Ingen makt existerar utan 
kunskap; makt kommer från kunskap men makt skapar även kunskap precis som vetenskap 
kommer från sanning samtidigt som vetenskapen skapar sanning. Problemet gäller därför 
även kunskapsproduktion och användning av denna kunskap, kunskapen användas och brukas 
och detta brukande innebär ett maktutövande mot dem som är mottagarna. Makt är även en 
kedja; en individ båda utövar och utsätts för makt i sitt liv och makt är därför en strategi 
snarare än ett enkelriktat utövande.  

3. Metod 
3.1 Forskningsperspektiv 
Fenomenologi är en människovetenskaplig metod som fokuserar på hur människor uppfattar 
och ger mening åt olika händelser och objekt. Målet inom fenomenologi är att genom 
exempelvis empiriska studier ge en så objektiv beskrivning som möjligt av fenomenet man 
studerar. Fenomenet består inte av ett objekt, fenomenologin säger tillskillnad från 
positivismen att det inte finns objektiva sanningar vi kan beskriva om ’tinget i sig’ utan det är 
människors tolkning och upplevelse som ska beskrivas objektivt genom studier. (Molander, 
2003). Fenomenologi blir aktuellt för denna uppsats då den beskriver hur studiens deltagare 
upplever en hälsoprofilsbedömning med motiverande samtal och hur de upplever att de har 
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förändrat sina levnadsvanor efter denna. Vill man beskriva ett fenomen objektivt och skapa en 
begreppsapparat kring med hjälp av fenomenologins metodik krävs det dock en mer ingående 
och större studie av fenomenet (Molander 2003) och därför kan inte perspektivet appliceras 
fullt ut på denna studie.  
 
Postmodernismen är en etablerad kunskapsteori inom både humaniora och samhällsvetenskap 
och yttrar sig i en misstro mot de övergripande tankesystem som tidigare ansetts vara sanning 
eller allrådande. Postmodernismen ifrågasätter de tankesätt som tidigare varit tagna för givet, 
så som idén om att det finns en objektiv verklighet som kan mätas och beskrivas och 
fokuserar istället på verkligheten så som en social konstruktion skapad av de som deltar i den.  
(Kvale 1997) I teorikapitlet av denna uppsats skissas en bild upp av vad hälsa är och hur 
arbetsgivaren kan arbeta för att främja arbetstagarnas hälsa. Underförstått i denna teori finns 
att det är gott och bra av arbetsgivaren att främja hälsa på arbetsplatsen via hälsofrämjande 
åtgärder av olika slag. Genom att tillföra ett postmodernistiskt kritiskt tänkande, mer specifikt 
genom att anlägga ett maktperspektiv på frågan, vill jag ifrågasätta denna förförståelse och 
problematisera bilden av hälsofrämjande insatser.  

3.2 Val av metod 
Denna studie faller inom kategorin kvalitativa studier då det är undersökningspersonernas 
upplevelse som studeras och studien kan betecknas som en respondentundersökning. En 
respondentundersökning innebär enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) 
att man som undersökare är intresserad av svarspersonerna och deras åsikter; det är detta som 
är själva studieobjektet. Ett bra sätt är då att ställa samma frågor till samtliga för att sedan 
eventuellt kunna urskilja mönster som kan knytas till teorin. Detta innebär även att samtliga 
deltagares åsikter är intressanta och relevanta. Eftersom bristande tid och resurser gjorde det 
omöjligt att genomföra intervjuer med samtliga deltagare valde jag att komplettera 
intervjuerna med en frågeundersökning i form av en enkät.   

3.3 Urval 
Pilotprojektet vände sig till utvald personal inom omvårdnadsförvaltningen, ursprungligen 
med målet att täcka in följande tre arbetsgrupper: verksamhetschefer, fackliga skyddsombud 
och anhörigvårdare. Att dessa tre grupper tillfrågades var för att nå personal med varierande 
arbets- och ansvarsområden; administrativ personal, personal med vårdande yrke och personal 
som arbetar i vårdtagares hem. Att dessa grupper skulle tillfrågas bestämdes av den chef som 
hade ansvar för att pilotprojektet genomfördes. Då endast ett fåtal anhörigvårdare hade 
möjlighet att delta i projektet utgick även förfrågan till de anställda inom 
omvårdnadsförvaltningen som tidigare visat intresse för friskvårdsfrågor genom att ha deltagit 
i ett tidigare samverkansprojekt om hälsa. 
 
Deltagargruppen bestod av:  
- nio skyddsombud från samtliga verksamheter som drevs i omvårdnadsförvaltningens egen 
regi varav åtta personer arbetar i vårdande yrken och en person arbetar administrativt  
- nio verksamhetschefer, administrativ personal  
- tre anhörigvårdare  
- fem personal från ett äldreboende, samt hemtjänst och trygghetslarmet, med både vårdande 
och administrativa arbetsuppgifter.  
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Deltagarna i studien arbetade rent fysiskt på skilda platser, utlokaliserade på olika 
verksamheter i staden. Jag delade inte arbetsplats med någon av dem under tiden för studien. 
 
Populationen för studien består av anställda inom omvårdnadsförvaltningen. Inom denna 
population gjordes ett strategiskt urval baserat på personalens arbets- och ansvarsområden. Ett 
strategiskt urval är inte representativa för hela populationen och kan leda till svårigheter kring 
att generalisera resultatet (Esaiasson et al 2007). Dock påpekar Esaiasson et al att man kan 
lyfta fram övergripande aspekter som säger något om resterande population genom att 
analysera resultaten och relatera dem till en teori.     
 
Samtliga deltagarna i studien har en anställning inom omvårdnadsförvaltningen. Däremot 
skiftar det huruvida de arbetar med administrativa eller vårdande uppgifter, alternativt en 
kombination av detta. Något som är likartat för alla deltagarna är ett redan existerande intresse 
för hälsa. Verksamhetschefer arbetar i sin roll med hälsofrågor för personalen, skyddsombud 
likaså. De anhörigvårdare som ingick i studien anmälde sig av eget intresse och övrig personal 
som tillfrågades gjorde det utifrån tidigare visat intresse för hälsa. Detta kan innebära att 
kunskapen kring och intresset för hälsa i sig kan vara den bakomliggande variabel som ligger 
till grund för en förändring mot ett hälsosammare liv (jämför Esaiasson et al, 2007 sid 78). 
Samtidigt har detta förhandsintresse legat som grund för det strategiska urvalet på så sätt att 
studieobjekten utgör kritiska fall under gynnsamma förhållanden, det vill säga att studien 
genomförs med deltagare i en kontext som är gynnsam för studiens teoretiska föreställningar 
(Esaiasson et al 2007). Om tanken att hälsoprofilsbedömningar genomförda med motiverande 
samtalsmetodik bidrar till insikter kring och motivering till förändring av sin hälsa, inte 
stämmer på dessa deltagare som redan har intresse och kunskap om hälsa så stämmer den 
sannolikt inte i en mindre gynnsam kontext.  

3.3.1 Urval av intervjurespondenter. 
Enligt Esaiasson et al (2007) bör man välja att intervjua ett litet antal främlingar som inte är 
subjektiva experter inom området. Alla studiens deltagare blev tillfrågad vid sin 
hälsoprofilsbedömning om de ville ställa upp på en intervju. Resultatet blev fyra frivilliga; två 
verksamhetschefer och två skyddsombud. För att få maximal variation bland svarspersonerna 
eftersträvade jag att intervjua även en person från gruppen anhörigvårdare och en person från 
gruppen anställda som ej var chef eller skyddsombud. Efter att ha lottat fram namn på 
deltagarna i dessa grupper ringde jag och frågade efter möjligheten till en intervju. Ingen 
anhörigvårdare var intresserad men däremot fick jag löfte om intervju av två personer ur 
personalstyrkan, en som arbetade med administrativa uppgifter och en med vårdande. 
Intervjuerna skulle alltså ske med två personer inom varje grupp, verksamhetschef, 
skyddsombud och anställda utan annat uppdrag i sin tjänst. Min förhoppning var att två 
intervjupersoner från varje grupp skulle innebära att de flesta aspekter av pilotprojektet togs 
upp under intervjuerna. 
 
Två av intervjuerna fick ställas in på grund av sjukdom och tidsbrist och därför intervjuades 
till slut en verksamhetschef; två personal med vårdande uppgifter som även är skyddsombud 
och en personal som arbetar med administrativa uppgifter. Av dessa fyra personer hade jag 
intervjuat en i en tidigare utredning och arbetat med ytterligare en drygt ett år tidigare.  

3.4 Tillvägagångssätt  
Pilotprojektet utvärderades genom en skriftlig enkät som samtliga deltagare fick sänt till sig 
(se bilaga 6). Enkäten sändes till deltagarna cirka en och en halv vecka efter HPB:n i ett 
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omärkt kuvert. Till de anställda med ett postfack på arbetet levereras detta kuvert i en mapp 
för internpost, till övriga sändes den hem med posten. Med enkäten fanns ett föradresserat och 
frankerat kuvert, på detta sätt sändes enkäten tillbaka till mig utan att det gick att härleda vem 
som sänt den. Enkäten genomfördes helt anonymt. Enkäterna sammanställdes i excel allt 
eftersom de inkom och kördes sedan i en dokumentförstörare för att säkerställa att ingen 
annan kunde ta del av svaren.  
 
23 enkäter inkom vilket innebär en svarsfrekvens på 88,5%. Under 17-29 november 
genomfördes fyra intervjuer enligt nedan (se bilaga 7).  

3.4.1 Utformning av enkäten 
En viktig del av enkätens utformning var operationaliseringen av de begrepp som används. 
Hur ska frågorna utformas så att de ger svar på det jag vill undersöka? En bra 
operationalisering skapar i sin tur begreppsvaliditet. (Esaiasson et al 2007) Utformningen av 
enkäten gjordes med bas i att följande områden skulle behandlas: 

- upplevelsen av hälsoprofilsbedömningen 
- insikter kring hälsa och livsstilsförändringar 
- hälsofrämjande åtgärder och arbetsgivaren 

 
Dessutom ingick frågor som rörde huruvida hela hälsoprofilsbedömningen hade kunnat 
genomföras eller om problem hade uppstått kring materialet. Genomgående har jag strävat 
efter att hålla frågorna i enkäten korta, lättbegripliga och konkreta till utformning och 
språkbruk. Detta gäller även svarsalternativen. Syftet var att genom en lättförståelig och kort 
enkät bidra till att öka svarsfrekvensen. Att de inte alltid är ömsesidigt uteslutande (se ex 
Esaiasson et al sid 277) beror på att jag, genom att varje alternativ ska besvaras och 
rangordnas, ville ge deltagarna en möjlighet att beskriva flera aspekter av sin upplevelse av 
hälsoprofilsbedömningen. En upplevelse kan vara både bra och dålig i olika grader och detta 
ville jag fånga.  
 
I enkäten återfinns frågor med enbart två svarsalternativ – ett ja eller ett nej – och frågor där 
svarsalternativen består av en skala. Uppdelningen mellan dessa frågor baseras på huruvida 
det är en upplevelse eller känsla som skulle beskrivas, i vilket fall flera svarsalternativ 
användes, eller om det var frågan om huruvida något hänt/upplevts över huvudtaget eller inte. 
Mer om detta i problematiseringen av materialinsamlingen nedan. 
 
Innan enkäten sändes ut så korrekturlästes och testades den på tre medarbetare som inte har 
varit med i pilotprojektet.  

3.4.2 Utformning av intervjumall 
Kvale (1997) beskriver att en intervjumall kan vara ostrukturerad, dvs näst intill icke-
existerande; semi-strukturerad med olika teman samt förslag på frågor; eller strukturerad med 
konkreta och detaljerade frågor. En nackdel med att använda strukturerad är att det finns risk 
att spontana frågor och svar försvinner, vilket leder till en viss risk att intervjuaren missar 
delar av intervjupersonens potential. En fördel med den strukturerade intervjun framkommer 
dock när man tänker på den begränsade tidsperiod som fanns för uppsatsen; det blir lättare att 
strukturera och bearbeta innehållet under analysfasen. (Kvale 1997) En semi-strukturerad 
intervjumall är en kompromiss som hjälper intervjuaren att hålla intervjun på rätt spår men 
samtidigt lämnar rum för uppföljningsfrågor och avstickare av det mer spontana slaget. Med 
detta i åtanke har jag utformat intervjumallen med teman enligt den semi-strukturerade 
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modellen, men med ett stort antal förslag på intervjufrågor som framstår som mer 
strukturerade för att underlätta vid analys. Frågorna är dock att betrakta som förslag; jag har 
inte alltid ställt alla frågor eller i samma ordning, ibland har jag omformulerat eller ställt 
andra frågor baserat på vad som uppkommit i samtalet.   
 
Intervjumallen följer enkätens teman. Jag ville börja med frågor som intervjupersonen känner 
igen från enkäten för att sedan fråga vidare baserat utifrån ytterligare frågor i mallen samt 
med spontana frågor som uppkommer i samband med intervjusvaren. 

3.4.3 Genomförande av intervjuer, transkribering och analys 
Intervjuerna genomfördes på tider enligt förslag från intervjupersonen. Samtliga 
intervjupersoner valde att komma till min arbetsplats för intervjun istället för att jag besökte 
dem. Intervjuerna spelades in med diktafon och jag tog även stödanteckningar ifall tekniken 
skulle fallera. Det finns en risk att jag som intervjuare påverkar svaren i en intervjusituation, 
den så kallade intervjuareeffekten. (Esaiasson et al 2007) För att minska denna effekt 
genomförde jag intervjuerna i andra rum än mitt kontor i alla fall utom ett, då på grund av 
dubbelbokning. Varje intervju inleddes med ett erbjudande om kaffe och lite allmänt småprat 
innan diktafonen slogs på, allt för att minska eventuell anspänning för intervjupersonen. 
Under intervjuns gång strävade jag efter att hålla mig så neutral som möjligt genom att till 
exempel undvika bekräftande nickar och läten utan att låta intervjupersonen berätta om sin 
upplevelse med egna ord och i egen takt. Vad gäller genomförandet av intervjufrågorna kände 
jag under den första intervjun att jag bröt mot en av de riktlinjer som Kvale (1997) tar upp: att 
hålla intervjufrågorna korta och enkla. I de efterkommande intervjuerna delade jag upp 
frågorna i kortare och enklare frågor och arbetade mer med följdfrågor. Jag funderade även 
över språket för att inte det skulle bli för komplicerat. 
 
Samtliga intervjuer transkriberades samma dag eller dagen efter att de genomfördes.  
Reliabilitet vid nedtecknandet av intervjuer kännetecknas av att avskriften sker korrekt; att 
inte intervjuaren gissar eller tolkar in saker som inte är tydliga på inspelningen. (Kvale 1997) 
I mitt arbete med att transkribera intervjuerna har jag haft denna aspekt i medvetandet. Det 
går inte att helt gardera sig mot fel, dock har jag medvetet genomgående skrivit ut när ord är 
otydliga eller innebörden är otydlig och sedan underlåtit att beakta den meningen i analysen. 
Validitet handlar enligt Kvale om hur man väljer att låta utskriften ta form, är utskriften valid 
för att beskriva intervjun och lämpar den sig för forskningssyftet? Jag har inte haft ambitionen 
att studera pauser, ljud och övrigt för att väga in även det i mitt resultat utan har valt att skriva 
ut intervjun ordagrant men ”städa” bort de ljud och pauser som jag inte uppfattar som 
relevanta för svaret. De pauser och ljud som jag har bedömt vara relevanta att ta med har varit 
när de i sig utgör en egen del av personens mening, så som när personen skrattat eller tvekat 
länge. Jag har även tagit med beskrivningar av vissa gester, speciellt när intervjupersonen 
tystnat och ersatt ord med kroppsspråk.  
 
Jag har dock behållit talspråk (om än med korrekt stavning av ord) och den exakta ordföljd 
som använts, även i de fall då språket varit långt ifrån det svenska skriftspråket pga till 
exempel att svenska inte varit modersmål. I resultat och analys används korrekt skriftspråk i 
redogörelserna över intervjuerna förutom vid citat då de återges i originalform.    
 
Under arbetet med analyseringen av intervjuerna har jag använt mig av en form av 
kategorisering, det vill säga att markera förekomsten eller avsaknaden av den samma gällande 
vissa kategorier (Esaiasson et al 2007). Kategorierna är desamma som för enkäten och 
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återkommer nedan i redovisningen av resultaten: upplevelsen av hälsoprofilsbedömningen; 
insikter kring hälsa samt livsstilsförändringar och hälsofrämjande åtgärder och arbetsgivaren. 
Dessutom diskuterades halvdagsaktiviteten som erbjöds utöver hälsoprofilsbedömningen och 
huruvida arbetsgivaren ska erbjuda hälsofrämjande insatser inom ”sinnliga” områden som 
meditation etc, samt frågor om hur hälsofrämjande åtgärder kan komma att tas emot i 
arbetsgruppen. De nedtecknade intervjuerna gavs var sin färg och sedan sammanställdes ett 
dokument med samtligas åsikter utefter dessa kategorier. Slutligen sammanställdes åsikterna 
och redovisades med mina egna ord samt ett fåtal citat.  

3.5 Problematisering av materialinsamlingen 
I enkäten framkom även åsikter om dess utformning, främst gällande svarsalternativens 
utformning. Det är inte specificerat i kommentarerna men när jag arbetat med utvärderingen 
och jämfört enkäten med dess svar är min åsikt att det troligtvis gäller de frågor som enbart 
har alternativet ”Stämmer” och ”Vet ej/ingen åsikt”. Naturligtvis borde även alternativet 
”Stämmer inte” funnits med. Vid tolkning av dessa frågor har slutsatser enbart dragits utifrån 
de ”Stämmer”-svar som inkommit. Kommentarerna kring enkätens utformning kan också röra 
de frågor med enbart två svarsalternativ, tillskillnad från de med en fyra-gradig skala. Med 
enbart två svarsalternativ –  ”ja” eller ”nej”, inte ens ett ”jag vet inte” alternativ – begränsas 
respondentens möjlighet att välja ett svar som de känner är rättvisande. Färre svarsalternativ 
ger också ett mindre nyanserat material och i arbetet med utvärderingen blir det tydligt att 
detta är en brist i enkäten. Som jag tidigare skrivit berodde utformningen av enkäten på en 
önskan att göra enkäten enkel att ta till sig och överskådlig. Eftersom jag eftersträvat att ge en 
nyanserad och beskrivande bild genom flera icke ömsesidigt uteslutande svarsalternativ på 
andra frågor borde jag ha reflekterat över denna aspekt även på de frågor som vid ett första 
ögonkast ter sig som ja-eller-nej-frågor.  
 
De deltagare som skickade in den ifyllda enkäten har inte alltid svarat på alla frågor. Det 
innebär att antalet svar skiljer sig mellan frågorna och att en skillnad måste göras mellan 
studiens deltagare och de tillfrågade som svarat. Ett annat problem är att enkäten riktade sig 
till så pass få personer. 23 besvarade enkäter är inte ett stort underlag och lämpar sig inte väl 
för att redovisas i form av procent eller siffror enligt Esaiasson et al (2007). Jag har valt att 
redovisa resultaten i absoluta tal eftersom jag anser att det ökar läsbarheten av resultaten men 
ber läsaren hålla i minnet att studien rör ett litet antal individer. 
 
Vad gäller intervjuerna är det problematiskt att endast fyra kunde genomföras. En av dessa 
fyra intervjupersoner var en person jag arbetat tillsammans med drygt ett år tidigare, vi 
arbetade då tillsammans i cirka fyra månader. Detta innebär att intervjuareffekten var extra 
stor och det finns en risk att jag påverkades av vår relation. Jag försökte motverka detta 
genom att vara fokuserad på min respons på personens svar och följa intervjumallen noga. Jag 
bokade även in oss i en, för oss båda, okänd lokal för intervjun för att markera ytterligare att 
tillfället skiljde sig från då vi tidigare träffats. 
 
Det finns alltid en risk att det material som används inte är oberoende eller trovärdigt fullt ut. 
För att kontrollera detta bör man fråga sig om materialet är äkta, oberoende eller tendensiöst. 
(Thurén 2007) Den enda risk jag kan se för oäkthet skulle vara om någon av respondenterna 
låtit utomstående fylla i enkäten åt dem. Vad gäller möjligt beroende så kan jag slå fast att 
materialet är förstahandsupplevelser och svaren har getts utan påverkan, bortsett från den risk 
som finns för intervjuareffekt vid intervjuerna eller tendens beroende på att pilotprojektet 
genomförts av arbetsgivaren. Mer om detta nedan.   
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Slutligen tendenser; det finns en viss risk att de svar som har uppgivits har färgats av att 
pilotprojektet genomfördes av arbetsgivaren. Deltagarna i pilotprojektet är genom sin 
anställning beroende av arbetsgivaren, som också tydligt var avsändare av pilotprojektet. 
Detta beroende kan ha påverkat på olika sätt, exempelvis genom att deltagarna inte vill 
framstå som kritiserande av arbetsgivaren och därför modererar svaren, eller på annat vis inte 
upplever att de kan känna sig trygga i situationen. Det finns också en möjlighet att svaren har 
färgats av respondenternas önskan att hälsofrämjande åtgärder genomförs – eller inte 
genomförs – genom hälsoprofilsbedömningar. Slutligen behöver aspekten beaktas att det kan 
upplevas av projektdeltagarna som om arbetsgivaren kontrollerar dem och deras hälsa. 
 
Ett sätt att minska denna tendensen har varit att testledarna var okända för majoriteten av 
pilotprojektets deltagare, det var inte kollegor som de kände eller arbetade tillsammans med 
som genomförde samtalen om hälsan. Hälsoprofilsbedömningarna skedde också i 
pilotprojektets fristående kontor av samma anledning; inte på respondenternas arbetsplats 
eller i omvårdnadsförvaltningens lokaler. Vidare har både jag och de hälsopedagoger som 
genomförde hälsoprofilsbedömningarna varit tydliga under pilotprojektets gång att den 
information som de delgav under hälsoprofilsbedömningen inte kommer arbetsgivaren 
tillhanda. Frågorna i enkäten har inte heller rört deltagarnas resultat av 
hälsoprofilsbedömningen utan enbart deras upplevelse. Likaså var jag tydlig vid intervjuernas 
början att sammanställningar och anteckningar skulle behandlas konfidentiellt och att jag inte 
var intresserad av deras hälsa, i de fall sådant har tagits upp under intervjuerna har det varit på 
intervjupersonens initiativ och utelämnats vid sammanställningen av utvärderingen. 
 
Även om jag i min roll som projektledare, och hälsopedagogerna i mötet vid 
hälsoprofilsbedömningarna, tydligt signalerat att deltagande i pilotprojektet är anonymt och 
ingen risk finns för negativa responser från arbetsgivaren så kvarstår det faktum att vi som 
genomförde pilotprojektet var anställda av arbetsgivaren. På så sätt var vi representanter för 
arbetsgivaren och enbart det faktum att vi tog del av information kring deltagarnas hälsa och 
deras svar i utvärderingen kan ha påverkat deltagarna. På detta sätt är materialet tendensiöst 
oavsett vilka åtgärder som vidtogs för att säkerställa anonymitet etc. 
 
Vad gäller önskan om att arbetsgivaren ska genomföra hälsofrämjande åtgärder så har 
deltagarna informerats om att sådana kommer att ske oavsett och att pilotprojektet syftar till 
att undersöka en eventuell metod för dessa åtgärder. De svar som framkommer i 
utvärderingen kommer inte att påverka deltagarna negativt på så sätt att den hälsofrämjande 
satsningen skulle utebli. Det går dock inte att utesluta att deltagarna beroende på huruvida de 
uppskattade metoden hälsoprofilsbedömning eller inte modererade sina svar därefter för att på 
så sätt påverka hälsosatsningen. Att få ta del av ifall metoden var uppskattad eller inte ingick i 
syftet med utvärderingen så detta är inte negativt.  
 

3.6 Etiska principer 
Jag har under studiens gång strävat efter att följa de forskningsetiska principerna antagna av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet; samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att: 
 

- Informera under hela projektets gång om att både samtal och testresultat från 
Hälsoprofilsbedömningen samt utvärderingsresultat är konfidentiella. 
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- Inte efterfråga kön och ålder i enkäten då urvalet var så litet att detta kunde ha bidragit 
till igenkänning. 

- Skriftligen informera om att resultaten av enkäten kommer att användas i en C-uppsats 
utöver den rapport som skrevs för förvaltningens räkning. 

- Muntligen informera och söka intervjupersonernas samtycke till att intervjumaterialet 
används även i en C-uppsats 

- Informera innan intervjuerna om att tystnadsplikten gällande HPB-testerna gäller. Inga 
frågor rörde de konkreta resultaten av HPBn och i de fall sådana togs upp var det 
frivilligt av intervjupersonen.  

- Säkerställa att ingen annan läst sammanställningen av intervjuer genom att de enbart 
fanns tillgängliga på min arbetsdator. 

- Säkerställa att samtliga anteckningar från HPBerna förstördes av testledarna efter 
projektet. 

- Samtliga deltagare i undersökningen har fått den rapport som framställdes för 
arbetsgivaren med uppmaningen att kontakta mig vid frågor. Samtliga inbjöds även till 
en informationsträff om projektet.  

4. Empiri 
I denna del presenteras resultatet från enkäten och intervjuerna. De presenteras tillsammans 
enligt de teman som både enkät och intervjumall följde. I inledningen till varje del presenteras 
även syftet med de frågor som jag valt att ställa. 

4.1 Presentation av respondenterna  
Pilotprojektets deltagare har arbetsuppgifter som 
varierar från vårdande till administrativa enligt  
tabell 1. Fördelningen är relativt jämn vilket visar att 
projektet har lyckats i ambitionen att ha ungefär lika 
många deltagare från de två yrkesgrupperna. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att denna fördelning inte 
speglar sammansättningen av hela omvårdnads- 
förvaltningens personal. Samtliga dessa fick en enkät  
tillsänd till sig.  
 
I studien intervjuades fyra personer. Samtliga är anonyma i studien och jag redogör inte heller 
för vilken intervjuperson som säger vad utan intervjuerna redovisas tematiskt tillsammans 
med enkätsvaren. I studien intervjuades en verksamhetschef, en person med administrativa 
arbetsuppgifter och två skyddsombud med vårdande uppgifter. 

4.2 Upplevelsen av Hälsoprofilsbedömningen  
För att förstå upplevelsen av HPB:n togs frågan om förväntningar upp under intervjuerna; två 
av de intervjuade hade inga förväntningar inför tillfället, en person visste ungefär vad som 
skulle ske utifrån information och tyckte att förväntningarna stämde med HPB:n. Slutligen 
hade en person förväntningar på en undersökning som mer liknade en läkarundersökning eller 
annan hälsokontroll på en vårdcentral, något som personen tror skulle behövas med tanke på 
arbetssituationen inom vårdyrket med nattpass och långa pass. 
 

 
Tabell 1 Deltagarnas arbetsuppgifter 
 

 

Vårdande 8 
Administrativt 10 
Både vårdande och administrativt 3 
Annat  2 
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De första frågorna handlar om hur deltagarna upplevde hälsoprofilsbedömningen och ger dels 
feedback på hur projektets hälsoprofilsbedömningar gick och dels hur 
hälsoprofilsbedömningar som sådana uppfattas.  

 
Resultatet i tabell 2 visar att en stor majoritet upplevde att samtalsdelen av 
hälsoprofilsbedömningen skedde under positiva former. Dock framkom det att 10 av de 23 
tillfrågade deltagarna endast till viss del tyckte att hälsan behandlades ingående under 
hälsosamtalet.  

Målet med fråga 2 är att visa på hur de tester som är mer specifika för en HPB upplevdes, det 
vill säga blodtryck, skelettmätning och cykeltest. Svaren ger feedback på hur väl projektets 
HPB gick men även på hur de tillfrågade reagerar på dessa tester. Tabell 3 visar att 
majoriteten av de tillfrågade upplevde testerna som något positivt alternativt inte som något 
speciellt, varken positivt eller mindre positivt. Dock bör det noteras att testet av vikt 
upplevdes som mindre positivt av fem av deltagarna. 

 
Tabell 2 Fråga 1, Upplevelsen av samtal under hälsoprofilsbedömningen 
 

1. Jag upplevde att samtalet om min hälsa under Hälsoprofilsbedömningen… 
 
 Stämmer 

helt 
Stämmer till viss 
del 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… genomfördes i en lugn och trygg miljö. 22 1 0 0 
… fick ta den tid som behövdes. 22 1 0 0 
… genomfördes med respekt för mig som 
person. 

23 0 0 0 

… behandlade min hälsa ingående. 13 10 0 0 
 

 
Tabell 3 Fråga 2, Upplevelsen av de fysiska testerna under hälsoprofilsbedömningen 
 

2. Så här upplevde jag de fysiska testerna under Hälsoprofilsbedömningen… 
 
 Positivt Inget speciellt Mindre positivt Vet ej/Ingen åsikt 
… vikt. 5 13 5 0 
… längd. 8 15 0 0 
… blodtryck. 11 12 0 0 
... skelettmätning. 12 10 1 0 
… cykeltest 12 9 2 0 
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Tabell 4 Fråga 3, Att få diskutera hälsan under hälsoprofilsbedömningen 
 
3. Att få diskutera min hälsa under Hälsoprofilsbedömningen kändes… 

 Stämmer 
helt 

Stämmer till viss 
del 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… skönt, att någon lyssnade på mig. 17 5 1 0 
… upplyftande, jag kände mig glad 
efteråt. 

16 6 1 0 

… svårt, det är ett svårt och känsligt 
ämne. 

3 4 15 0 

… utlämnande, det kändes för privat. 1 4 18 0 
… onödigt, jag känner redan till min 
hälsa. 

2 9 12 0 

 

Att prata om sin hälsa med främmande människor kan kännas olika för olika personer. Målet 
med en HPB är att skapa en trygg och positiv upplevelse som leder till insikt och motiverar 
till förändringar. Tabell 4 visar att majoriteten av deltagarna uppger att de upplevde HPB:n 
positivt, som något som var skönt och upplyftande. Ämnet hälsa i stort kan vara svårt och den 
enskildes hälsa är privat och sju deltagare tyckte i olika grad att det gjorde diskussionen under 
HPB:n svår, medan fem deltagare tyckte att det kändes utlämnande i någon grad. Nio av de 
tillfrågade tyckte att diskussionen om hälsa kändes delvis onödig och två personer att 
diskussionen var helt onödig eftersom de redan har kunskap om sin hälsa.  
 
Samtliga intervjuade deltagare uppger att de upplevde hälsoprofilsbedömningen som positiv 
och motiverande, en person beskriver det som en push; något som gav en kick för att komma 
igång med träning. Detta gäller HPB:n som helhet; både de fysiska testerna men framförallt 
det samtal som fördes kring hälsan. Samtliga intervjuade uppger även att de inte tror att det 
spelar någon roll om HPB:n genomförs av personal anställd inom omvårdnadsförvaltningen 
eller extern personal. En av de intervjuade påpekade att det är professionalismen hos 
testledaren som är det avgörande för hur bra det blir men att det även finns en risk att det blir 
opersonligt om testledaren inte har kännedom om yrket, arbetsplatsen eller arbetsgivaren.  
 
Ingen av de intervjuade tycker att man behöver förändra eller lägga till något till själva 
hälsoprofilsbedömningen utan tyckte att den var bra, dock påpekar en person att en bättre 
genomgång av materialet innan hade fått HPB:n att fungera smidigare.  
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Tabell 5 Fråga 4, Reaktion på resultatet av cykeltestet 
 

4. Resultatet av cykeltestet under Hälsoprofilsbedömningen var att jag… 
 
 Stämmer Vet ej/Ingen 

åsikt 
… blev positivt överraskad, min konditionsnivå var bättre än jag trodde. 11 7 
… fick bekräftelse på att min kondition ligger på den nivå jag trodde att den 
skulle göra. 

17 4 

… blev negativt överraskad, min konditionsnivå var sämre än jag trodde. 1 12 
... inte fick några svar då testet inte gick att beräkna enligt konditionstabellen. 7 9 
…inte fick ut så mycket av det eftersom jag inte förstod testledarens 
förklaringar. 

0 13 

 

Tabell 5 visar främst på hur många av cykeltesterna som genomfördes fullt ut och huruvida de 
tillfrågade upplevde att de förstod resultaten av cykeltesten. Även fråga 5 som redovisas i 
tabell 6 nedan syftar till att ge besked om huruvida testledaren har lyckats förmedla 
information, i detta fall om vikt baserat på vägning och mätning av skelettet.  
 

 
Tabell 6 Fråga 5, Reaktioner på resultatet av viktdiskussion 
 
5. Resultatet av diskussionen kring min vikt under Hälsoprofilsbedömningen var att jag… 

 Stämmer Vet ej/Ingen åsikt 

… blev positivt överraskad. 2 11 
… fick bekräftelse på att min vikt ligger på den nivå jag trodde att den skulle 
göra. 

17 6 

… blev negativt överraskad. 3 10 
... inte fick ut så mycket eftersom jag inte förstod testledarens förklaringar. 0 13 

 

4.3 Insikt om hälsa och livsstilsförändringar 
Denna del behandlar om huruvida de tillfrågade deltagarna upplevde att de fick några nya 
insikter om sin hälsa via HPB:n – och om denna insikt med eventuell hjälp av HPB:n har 
inneburit några förändringar i deltagarnas liv.  
 

 
I ungefär hälften av svaren uppges det att HPB:n gav nya insikter om sin hälsa, se tabell 7 
ovan. 
 

Tabell 7 Fråga 6, Deltagares nya insikter om sin hälsa 
 
6. Fick du tack vare Hälsoprofilsbedömningen någon ny insikt vad gäller din hälsa som du inte var medveten om 
tidigare? 
… ja 11 
… nej. 9 
 



Examensarbete i Pedagogik med inriktning                   AnnaMaria Kindahl 
mot vuxna och arbetsliv C   
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
 

23 (48) 

Tabell 8 visar både på hur väl testledarna har nått fram till deltagarna och hur väl HPB:n har 
uppnått syftet att ge insikt om hälsa och förändringar. 18 av de 21 deltagare som svarat på den 
delen av frågan uppger att så är fallet helt eller till viss del och 17 av de 20 som svarat på det 
alternativet att testledaren helt eller till viss del kunde hjälpa dem att formulera vad som 
behövs för att kunna genomföra denna förändring. Majoriteten av de tillfrågade har helt eller 
delvis har berörts av HPB:n på det sätt som projektet strävade efter. När det gällde att få tips 
om vart man kan vända sig för att få ytterligare hjälp så var det endast 10 av de tillfrågade 
deltagarna som helt eller delvis upplevde att de fått sådana tips. 
 
Under intervjuerna framkom att tre av intervjupersonerna upplevt att de fått nya insikter om 
sin hälsa medan den fjärde inte fick nya insikter men tyckte det var positivt att få bekräftelse 
på sådant hen redan visste. Samtliga uppger att de har gjort förändringar i sitt liv efter sin 
HPB, förändringar som i första hand rör sig om nikotinvanor och motionsvanor. Motivationen 
till dessa förändringar kommer från HPB:n, kunskapen fanns sedan tidigare men motivationen 
tillkom. En av de intervjuade framhöll att HPB:n var bra för den gav en helhetsbild av hälsan i 
och med att alla aspekter av personens situation diskuterades, något som hade saknats vid 
läkarbesök och dylikt tidigare. HPB:n gav en bredare förståelse för hur olika delar av livet 
påverkar hälsan.  
 
Nästa led i arbetet med en ökad hälsa är att omsätta det som diskuterades i handling och fråga 
åtta som redovisas i tabell 9 nedan visar att 8 av de tillfrågade deltagarna efter sin HPB har 
tagit tag i någon del av sin hälsa som de tidigare velat göra något åt, det vill säga ungefär en 
tredjedel av deltagarna.  
 

 

Tabell 8 Fråga 7, Insikt om hälsa och förändringar 
 

7. Vilket av följande tycker du stämmer in på Hälsoprofilsbedömningen? 

 Stämmer 
helt 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen åsikt 

… jag fick hjälp att förstå min kropp och 
min hälsa. 

5 13 2 1 

… jag insåg att jag måste förändra något i 
mitt liv för hälsans skull. 

9 9 3 2 

… jag fick hjälp att formulera vad som 
behövs för att jag ska kunna genomföra 
en förändring. 

4 13 3 0 

… jag fick tips om vart jag kan vända mig 
för att få ytterligare hjälp. 

5 5 4 7 

 

Tabell 9 Fråga 8, Genomförda förändringar kring hälsan 
 
8. Har du efter Hälsoprofilsbedömningen tagit tag i något som berör din hälsa som du tidigare har velat 
göra något åt men inte gjort? 

 
… ja 8 

… nej. 15 
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I enkäten fanns rum att uppge vad denna förändring bestod av och det som togs upp var; 
- nikotinvanor 
- matvanor 
- regelbunden fysisk aktivitet 
- stress i arbetet, betydelsen av att ta raster och varva ner 
- avslappning och egentid 
- blodtryck 

 

För att ge en fingervisning om eventuell bättre hälsa i framtiden fanns även frågan om 
deltagarna på grund av HPB kommer att fortsätta förbättra sin hälsa i framtiden (se tabell 10 
ovan) vilket 17 av projektets tillfrågade deltagare uppgav att de skulle. Samtliga intervjuade 
uppgav att de hade som mål att fortsätta förbättra sin hälsa inom ramen för deras individuella 
förutsättningar. 

4.4 Hälsofrämjande åtgärder och arbetsgivaren 
Ska arbetsgivaren syssla med hälsofrämjande insatser och är en HPB i så fall ett bra sätt att 
göra detta? Det är vad undersökningens sista del vill få deltagarnas åsikter om. 
 

 

De två ovanstående frågorna visar på att en majoritet av projektets tillfrågade deltagare tycker 
att HPB är en metod för att arbeta med hälsa som arbetsgivaren ska använda. Notera att 
frågorna inte följer på varandra i enkäten utan enbart redovisas så här eftersom de följer 
samma tema. Även samtliga intervjupersoner tyckte att HPB är metod som arbetsgivaren ska 
använda. En person förtydligade det med att HPB ligger på en nivå som troligtvis passar alla i 
personalen. Intervjupersonerna var överens om att det ska vara frivilligt att delta i en satsning 
på hälsofrämjande åtgärder som denna eftersom det annars finns en risk att det blir en negativ 
uppfattning av tvång kring åtgärderna. Dock tror de också att så gott som samtliga i 

Tabell 10 Fråga 9, Fortsatta förändringar av hälsan 
 

9. Har Hälsoprofilsbedömningen lett till att du kommer att fortsätta förbättra din hälsa i framtiden? 
 

… ja 17 

… nej. 4 

 

Tabell 11 Fråga 10, HPB som metod för arbetsgivaren att hjälpa anställda till förbättrad hälsa 
 

10. Anser du att en Hälsoprofilsbedömning är ett bra sätt för arbetsgivare att hjälpa anställda till en 
förbättrad hälsa? 

 
… ja 21 
… nej. 1 
 

Tabell 12 Fråga 12, Rekommendera HPB till arbetskamrater 
 

12. Skulle du rekommendera dina arbetskamrater att genomföra en Hälsoprofilsbedömning? 
 

… ja 22 
… nej. 0 
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personalen kommer att vara intresserade och att intresse kan komma att bero på hur man 
framställer satsningen när man introducerar den. 
 
En intervjuperson tyckte det var bra att få prata om sin hälsa via jobbet då kopplingen mellan 
arbete och hälsa är lätt att se, och det är en förmån att få göra på arbetstid för det är någonting 
som också ger återspegling i privatlivet. Intervjupersonen tycker att arbetsgivaren ska satsa på 
HPB i den mån det finns utrymme för det. Hälsan är individens eget ansvar men arbetsgivaren 
kan hjälpa dem. Intervjupersonen säger; 
 
”Jag tycker att det här är en bra form och just att man (arbetsgivaren författarens anm) inte 
tar över ansvaret men att man hittar vägar och blir medveten om sin egen hälsa och det 
ansvar man har själv över sitt hela 24-timmarsleverne och sin hälsa.” 
 
Även om den enskilde har personligt ansvar för sin hälsa anser intervjupersonen ovan att 
arbetsgivaren har större ansvar för att göra åtgärder om hälsoprofilsbedömningarna visar på 
en statistik som säger att olika arbetsplatser eller arbetsgrupper lider av ohälsa. Då ska insatser 
riktas till den utsatta personalgruppen. Hälsoprofilsbedömningarna kan dessutom användas till 
att jämföra statistik med andra kommuner för att visa på om det är yrkesrollen i sig eller den 
aktuella arbetsgivaren som bidrar till problematiken. 
 
 
Tabell 13 Fråga 11, Efterfrågat stöd från arbetsgivaren 

11. Vad önskar du dig för stöd från din arbetsgivare för att kunna genomföra förändringar kring din hälsa? 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 
till viss del 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… uppföljande Hälsoprofilsbedömning via jobbet. 17 3 1       0 
… information och diskussioner om Hälsa på 
arbetsplatsen. 

17 2 2 1 

… träningsinsatser via jobbet. 17 2 2        0 
… friskvårdsbidrag till egen träning. 15 5 1 2 
…hjälp med rökavvänjning. 8 4 2 7 
…hjälp med viktproblematik och kostrådgivning. 8 9 1 4 
…möjlighet att lära sig olika avslappningstekniker för 
att motverka stress. 

16 5         0 1 

…massagebehandling på arbetsplatsen. 19 3 1        0 
…möjlighet att delta i olika kulturella aktiviteter på 
arbetsplatsen. 

10 8 1 4 

 
En satsning på hälsofrämjande åtgärder kan innehålla mer än enbart en HPB och när 
deltagarna ombads svara på vilka av de föreslagna kompletteringarna de tyckte var intressanta 
blev det uppenbart att i princip alla åtgärder upplevdes som relevanta. Tolv eller fler av de 
tillfrågade deltagarna tyckte att samtliga åtgärder som fanns med som alternativ, förutom 
rökavvänjning, var helt eller till viss del önskvärda enligt fråga 11 (se tabell 13 ovan). Den 
mest populära åtgärden är massagebehandling på arbetsplatsen vilket 19 personer önskade. 
Det som sticker ut är ’hjälp med viktproblematik och kostrådgivning’ samt ’möjlighet att delta 
i olika kulturella aktiviteter på arbetsplatsen’ som fler tyckte stämde enbart till viss del och 
inte helt. Svaren visar att det finns ett intresse för hälsofrämjande arbete hos deltagarna och att 
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det finns ett intresse att syssla med att förbättra hälsan inom ramen för arbetet och med 
arbetsgivarens stöd.  
 
Samtliga intervjupersoner anser att en satsning på hälsofrämjande åtgärder ska inbegripa 
uppföljande HPB. Det finns önskemål från två av intervjupersonerna att de uppföljande 
hälsoprofilsbedömningarna ska kunna vara utökade för de som vill och för de som gör 
framsteg och kan behöva mer utmaning. En utökad HPB skulle ge möjlighet att testa andra 
saker, en person nämner minne och rörlighet som exempel, för att deltagaren ska kunna få en 
bättre bild av sig själv och sin hälsa. Två av de intervjuade tycker att hälsoprofils-
bedömningen ska följas upp regelbundet och med relativ täthet, men att det i slutändan kanske 
räcker med samtal via telefonen för dem som har bra koll på sin hälsa och tränar regelbundet. 
En åsikt som kom fram från en intervjuperson var att varje HPB ska följas upp tidigt medan 
den fortfarande finns i minnet hos deltagaren. Uppföljningen ska återknyta till föregående 
HPB så att man ser mätbara resultat och framsteg. Detta gäller framförallt de som kommer 
igång med sin träning tack vare HPB:n där det kan vara viktigt och motivationshöjande att se 
resultaten av förändringen.  
 
Under två av intervjuerna framkom önskemål om att en HPB även kompletteras med en 
undersökning som är medicinsk, speciellt om den visar på allvarliga hälsoproblem. Vid 
sådana problem föreslår en intervjuperson att det borde finnas en rutin för att uppmuntra 
personen att ta kontakt med sin chef för att kunna få individuell hjälp.  
 
Övriga önskemål på hälsofrämjande åtgärder som framkom under intervjuerna är möjligheten 
att träna på arbetet, eller i anslutning till arbetet genom friskvårdstimme eller förkortad 
arbetstid. Detta lyfts i tre av de fyra intervjuerna. En person efterfrågar möjligheten att lära sig 
mental avslappning vilket hen tycker kan behövas för personal inom vårdyrket. Föreläsningar 
om hälsa är något som efterfrågas under en annan intervju. Sådana kurser och föreläsningar 
kan ex förläggas till redan planerade tider för möten för att slippa samla personalen vid 
ytterligare tillfälle.  
 
”Jag menar vi har ju haft friskvårdstimme och sådant förr i tiden också men det har ju alltid 
spårat ur på något sätt helt och hållet alltså, man har inte haft möjlighet att kunna göra det 
överhuvudtaget för att tiden inom vårdyrket… det hinner du inte.”  

- Intervjuad i projektet. 
 
En fråga som kom upp under tre av intervjuerna var den stressfaktor som det vårdande yrket 
innebär och hur detta påverkar hälsan negativt. Åtgärder för att minska den upplevda stressen 
efterfrågades men aspekten att det är svårt att hinna med en hälsofrämjande åtgärder kom 
också upp, det är svårt att planera in egen tid när brukare och patienter har behov. Utrymme 
måste ges inom arbetet; för att en friskvårdssatsning ska fungera måste personalen ges 
möjlighet att delta fullt ut. 
 
Deltagarna uppmanades i enkäten att komma med ytterligare förslag på åtgärder utöver de 
som fanns som alternativ. De förslag som inkom var; 
 

- att göra en hälsokontroll med läkare årligen eller i samband med HPB 
- att få träna på arbetstid 
- att få förkortad arbetstid  
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- att få gå på Qi-gong gratis 
- att den enskilde då en HPB visar på en allvarlig hälsorisk uppmuntras att kontakta sin 

chef för en individuell bedömning av behov och eventuellt stöd. 

4.5 Halvdagsaktivitet med möjlighet att prova på meditation, qi-gong och 
cirkeldans 
 
”Jag tycker också det behövs för att vi jobbar… ibland känns det lite psykiskt tungt det här 
jobbet och om en del behöver teknikerna att göra de här meditationerna och… vara i sig själv 
en liten stund på jobbet också…” 

- Intervjuad i pilotprojektet 
 
Den frivilliga halvdagsaktiviteten tas inte upp i enkäten men diskuterades under intervjuerna. 
Två av de intervjuade deltagarna var med på halvdagsaktiviteten och båda uppfattade det som 
en positiv upplevelse även om en person påtalar att alla aktiviteter inte passade personen. Hen 
beskrev det som ett nytt och alternativt sätt att arbeta med hälsa men som hen inte tror passar 
alla kanske beroende på bakgrund, intressen med mera. Medan det var positivt att få komma 
bort från arbetsplatsen är den intervjuade dock tveksam till att kyrkans lokaler känns lämpliga 
för alla.  
 
Den andra intervjuade som deltog i halvdagsaktiviteten tyckte att det bästa var chansen att 
prova de saker hen länge velat prova. Det är viktigt att varva ner och att få redskapen för att 
göra detta, däremot tror intervjupersonen att det ska vara frivilligt att vara med för 
aktiviteterna kanske inte passar alla. 
 
När de övriga två intervjupersonerna tillfrågades om de tyckte att arbetsgivaren ska erbjuda 
aktiviteter av det här slaget, som riktar sig till den mentala hälsan, så svarade de ja och att de 
ser ett behov. Dock tror de inte att det skulle intressera all personal och därför bör det vara 
frivilligt. 

4.6 Övriga åsikter 
Slutligen fanns det i enkäten plats för deltagarna att komma med övriga åsikter och 
reflektioner. Den feedback som inkom handlade om; 
 

- det positiva att via en HPB får prata om sig själv och vad som händer om man inte tar 
tag i sin hälsa, både mentalt och fysiskt. 

- att även om det är bra att genomgå en HPB så bör det vara varje persons beslut och 
alla kanske inte önskar göra det. 

- vikten av att under sin HPB sätta upp mål som sedan följs upp. 
- att HPB:n motiverade till fortsatt träning, att det har betydelse att träna. 
- att de olika frågorna under HPB:n gav tankeställare. 
- att det fanns en uppfattning att HPB:n skulle vara mer utförligare med exempelvis 

mätning av fett kontra muskelmassa. 
- att enkäten på sina ställen var bristfärdig vad gällde formulering och avsaknad av 

svarsalternativ.   
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5. Analys 
5.1 Insikt och motivation 
En förändringsprocess sker enligt Madsen (1969, som angivet i Granbom 1998) i fem olika 
steg från att ingen förändring övervägts, via insikt och risk för inre motsättningar, motivation 
och upprätthållande till risk för återfall. Detta påminner om Miller och Rollnicks (2002) bild 
på en förändringsprocess. Enligt dem ligger grunden för motivation i skillnaden mellan 
individens insikt om den reella situationen och den önskade situationen. För att motivation 
ska uppstå krävs alltså att individen ges insikt om sin situation och sina önskemål. Detta ska i 
HPB:n åstadkommas med ett motiverande samtal som bygger på en empatisk testledare som 
klargör och guidar. En grogrund för de insikter som eftersträvas ligger i testledarnas förmåga 
att skapa en trygg och öppen atmosfär, där studiens deltagare får möjlighet att upptäcka och 
verbalisera sin situation utan risk för dömande eller inblandning. En klar majoritet av de 
tillfrågade uppgav att de tyckte att HPB genomfördes i en lugn och trygg miljö, fick ta den tid 
som krävdes och genomfördes med respekt. Majoriteten av de tillfrågade deltagarna uppgav 
även att det kändes upplyftande och skönt att tala om sin hälsa med någon som lyssnade, trots 
att ämnet i sig kan vara svårt och känsligt. På detta sätt uppfylldes förutsättningen för att 
skapa insikt och möjliggjorda en eventuell förändringsprocess för deltagarna. 
 
Att skapa insikt kring den egna situationen är det första steget till en förändringsprocess enligt 
Miller och Rollnicks, eller för att hamna i Madsens andra stadium och överväga förändring. I 
HPB:n tog sig detta uttryck av en diskussion kring individens livssituation och hälsa. HPB:ns 
samtal om hälsa utgick från ett holistiskt perspektiv då individens hela livssituation 
diskuterades; arbete, fritid, alkohol- och tobaksvanor, sjukdom, motion, stress, social samvaro 
och upplevd hälsa (se bilaga 3). Hälsa enligt HPB:n inbegriper med andra ord samtliga de 
aspekter som Brülde och Tengland (2003) tar upp och måste betraktas som en vid, pluralistisk 
definition. Detta illustreras i den intervjun då den intervjuade beskrev att en bra sak med 
HPB:n var att den gick igenom hela hälsan tillskillnad från ett läkarbesök. Motsatta åsikten 
fanns också; även om en HPB går igenom hälsan grundligt så är den inte enbart inriktad på 
klinisk hälsa och i två av intervjuerna fanns det önskemål om medicinsk undersökning, eller 
rutiner för individen att få hjälp för medicinsk undersökning, som komplement till HPB:n. 
 
Dock uppgav tio av de deltagande i studien att hälsan bara till en viss del behandlades 
ingående under samtalet på HPB:n, vilket är en relativt stor andel. Detta kan bidra negativt till 
effekterna av ett motiverande samtal eftersom deltagarna inte kan sätta ord på diskrepansen 
mellan faktiskt och önskad situation om dessa inte klargjordes tillräckligt. Att verbalisera 
diskrepans och lösa de ambivalenser som kan uppstå till följd av den är ett avgörande steg för 
att motivation ska uppstå enligt motiverande samtalsteori. Dock visar resultatet att samtliga 
tillfrågade deltagare tycker att hälsan har behandlats i alla fall i någon grad under samtalet, 
om ändock inte fullt ut.  Frågan måste även ställas om förväntningarna på HPB:n spelade in 
på hur de uppfattade hälsosamtalet. I intervjuerna framkom att det dels fanns de utan 
förväntningar på HPB:n, en som hade förväntningar satta efter förhandsinformationen samt en 
som hade förväntat sig en medicinsk undersökning. Inga förväntningar eller förväntningar 
som stämmer med realiteten torde inte påverkat men om den sistnämnda förväntningen om en 
mer medicinskt inriktad undersökning fanns hos fler deltagare kan det förklara åsikterna att 
hälsan inte diskuterades tillräckligt.  
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En viktig del av att främja och upprätta hälsa är den fysiska aktiviteten. För att deltagarna 
skulle ges en bild av sin fysiska förmåga genomfördes ett antal fysiska tester i kombination 
med samtalet om hur individens fysiska aktivitet såg ut. Vad gäller de fysiska testerna under 
HPB:n så visar studien att de flesta tyckte testerna var positiva eller att de inte hade någon 
speciell åsikt om dem, med undantag framförallt för vägningen som uppfattades som mindre 
positivt. Detta stämmer med Theorells (2006) varning att övervikt är en av de problem som 
kan vara känsliga att ta upp. Det fanns även åsikter att diskussionen kring hälsa kändes onödig 
på grund av förkunskaper i ämnet. Att en person har kunskaper om hälsa innebär dock inte att 
de arbetar med att förbättra sin hälsa då medvetenhet och kunskap i sig inte skapar motivation 
(Lindwall och Faskunger 2003) vilket illustreras i den intervju där det betonas att HPB:n inte 
bidrog med ny kunskap utan istället motivation utifrån befintlig kunskap. Här är det värt att 
beakta att deltagarna i studien i olika grad hade kunskap hälsa sedan innan och detta kan vara 
en förklaring till att nio av de 20 deltagare som besvarade frågan inte tyckte att de fick några 
nya insikter under HPB:n. Inför en framtida hälsofrämjande satsning bör man fundera på om 
denna förkunskap om hälsa finns hos personalgruppen i stort eller om HPB:er ska anpassas 
till de med eller utan förkunskap för att säkerställa att samtliga får diskutera hälsa på en nivå 
som gör att de har möjlighet att tillgodogöra sig nya insikter. Detta stämmer även väl med den 
åsikt som kom fram under samtliga intervjuer att det vore bra om man i framtiden kan anpassa 
HPB:n till dem som behöver mer stöd eller utveckla den för dem som redan har kännedom 
om, och tar hand om sin hälsa.  
 
Cirka hälften av de tillfrågade deltagarna i studien uppger att de fick ny insikt om sin hälsa 
tack vare HPB:n med dess fysiska tester och holistiska hälsosamtal. Vidare uppger 18 av de 
23 tillfrågade som svarade på den frågan att de, under HPB:n, helt eller till viss del insåg att 
de behöver göra förändringar i sin livsstil för att förbättra hälsan och 17 (av de 20 som 
svarade på den frågan) att testledaren helt eller till viss del kunde hjälpa dem att formulera 
vad som behövdes för att kunna genomföra denna förändring. Att enbart cirka hälften uppgav 
att de kommit till en ny insikt om sin hälsa kan bero på att HPB:n misslyckats i sin ambition 
att hjälpa deltagarna att formulera och komma till insikt om sin aktuella hälsa. Det är i så fall 
negativt för bildandet av motivation. Det kan också påvisa den trend som syns i studien; att 
deltagarna anser sig ha kunskap och inte har fått någon ny, beroende på hur begreppet insikt 
tolkades av deltagarna kontra hur det tolkas i studien. Även om endast elva av deltagarna 
uppger att de fick nya insikter kring sin hälsa så uppger fler av de tillfrågade deltagarna (18 
stycken) att de helt eller till viss del insåg att de behöver göra förändringar kring sin hälsa. 
Detta påvisar att HPB:erna i högre grad lyckats i ambitionen att skapa en diskrepans som 
motiverar till förändring än vad de lyckades att skapa insikt. Att formulera en hypotetisk 
förändring och att tala om denna förändring ökar enligt Miller och Rollnick (2002) 
motivationen till förändring. Dels fäster sig bilden av förändringen hos individerna och 
förstärker diskrepansen och dels styrker testledarna, med hjälp av den motiverande 
samtalstekniken, individens tro på sin förmåga att genomföra förändringen. Att få hjälp att 
formulera hur en sådan förändring ska gå till kan även det bidra till att motivera till en 
förändring. 17 av de 20 deltagarna som svarade på den frågan uppger att de helt eller till viss 
del fick denna hjälp under HPB:n. Detta illustreras även av ett öppet svar i en enkät som säger 
att det är viktigt med tydliga och uppföljningsbara mål i HPB:n för att den ska verka 
motiverande. 
 
Huruvida HPB:n uppfattades som motiverande förekom inte som direkt fråga i enkäten. 
Istället försökte jag ringa in fenomenet indirekt genom frågorna om insikt, formulerande av 
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förändringar och faktiskt genomförda förändringar. I intervjuerna togs dock motivationen upp 
som en följdfråga till önskade förändringar. Samtliga intervjuade vittnade om att HPB:n 
uppfattades positivt och som något som motiverade dem att arbeta aktivt med sin hälsa och 
genomföra förändringar. Resultatet av huruvida HPB:erna motiverat till en förändringsprocess 
påvisas alltså i huruvida deltagarna genomfört några förändringar efter HPB:n. Samtliga 
intervjuade uppger att så är fallet. I enkäten är resultatet annorlunda; åtta av de 23 som 
svarade på frågan uppger att de påbörjat en förändring för att förbättra hälsan. Siffran är 
däremot högre när det gäller ambitionen att fortsätta förbättra hälsan i framtiden; 17 personer 
uppger att de kommer att göra detta som ett resultat av HPB:n (21 personer svarade på den 
frågan). Detta kan tyda på att deltagarna som svarade att de inte påbörjat en förändring befann 
sig i Madsens andra eller tredje stadium av förändringsprocessen; en önskan om förändring 
har inträtt och individen är i konflikt kring detta. Det kan även vara så att individen har 
bestämt sig och har påbörjat, eller ämnar påbörja, sin förändring men ännu inte gjort det av 
olika skäl. Naturligtvis kan även bristen på faktiska förändringar bero på att motivation inte 
uppstod under HPB:n eller att motivationen som uppstod inte klarade av att kvarstå, eller 
dukade under för det som Miller och Rollnick betecknar som ambivalenser och Madsen som 
konflikt. Att 17 personer av de tillfrågade deltagarna ändock uppger att de ämnar förändra för 
att förbättra sin hälsa påvisar att motivationen har uppstått och kvarstått för dessa individer, 
åtminstone under den tid som förflutit mellan HPB:n och studien. Tilläggas bör att enkäten 
skickades ut så snart som en och en halv vecka efter individens HPB och att detta kan ha 
påverkat både genom att individen inte hunnit påbörja sin förändring än, och genom att 
motivationen i de fall då den kvarstod ännu inte hunnit avta. Tidsaspekten lyftes också i en av 
intervjuerna på så sätt att det är viktigt att uppföljning sker tidigt med HPB:n friskt i minnet, 
speciellt för de som gjort stora förändringar efter HPB:n där uppföljning med tydliga resultat 
kan bidra till motivationen.  

5.2 Arbetsfrämjande åtgärder och arbetsgivaren 
Vad gäller huruvida HPB med metodiken motiverande samtal är ett lämpligt sätt för 
arbetsgivaren att hjälpa anställda till en förbättrad hälsa så visar studien att en klar majoritet 
av de tillfrågade deltagarna tycker att så är fallet. Detta illustreras även med att majoriteten 
skulle rekommendera sina arbetskamrater att genomgå en HPB. Även samtliga 
intervjupersoner uppgav att de tyckte HPB var ett bra sätt för arbetsgivaren att hjälpa de 
anställda till en förbättrad hälsa men de påpekade samtidigt vikten av att HPB:n och övriga 
insatser är frivilliga. Detta för att inte det hälsofrämjande arbetet ska upplevas som negativt 
och förknippat med tvång. En intervjuperson diskuterade även huruvida hälsan ska ingå i 
arbetsgivarens ansvar eller om det är den enskilda individen som har ansvar för sin hälsa. I 
intervjun framhölls att hälsan är individens ansvar men att det är positivt att arbetsgivaren ger 
individen möjlighet att arbeta med hälsan även inom ramen för sitt arbete. Detta gäller 
speciellt om HPB:n påvisar allvarliga brister i hälsan eller att specifika arbetsgrupper är 
särskilt utsatta. Resultaten av de anställdas HPB kan även användas i utvärderande syfte av 
arbetsplatsen genom att jämförelser görs med andra, liknande arbetsgivare.  
 
Studien visar att det finns ett intresse för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och med 
arbetsgivarens stöd hos deltagarna. Av enkäten kan vi utläsa att områden som framstår som 
mest efterfrågade är fortsatta hälsoprofilsbedömningar och information om hälsa, samt en 
önskan om möjlighet att motionera och få hjälp med stresshantering. Detta stöds även av 
intervjuerna, där intervjupersonerna diskuterar hur de vill att en framtida satsning på 
hälsofrämjande arbete ska se ut. Det finns tydliga önskemål på upprepade 
hälsoprofilsbedömningar, eventuellt kopplade till uppföljningssamtal, personliga eller via 
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telefon, för den som behöver det. Att sådan vikt läggs på uppföljande HPB eller annan 
uppföljning korrelerar med teorin om att motivation måste upprätthållas över tid och vid nya 
eventuella konflikter/ambivalenser. Upprepade HPB:er kan också hjälpa i de fall då individer 
hamnar i Madsens stadium nummer fem – återfall. Efter ett sådant behöver processen börjas 
om med skapande av motivation till förändring och handlingskraft. De områden som de 
tillfrågade deltagarna tycker ska ingå in ett hälsofrämjande arbete rör framförallt information, 
fysisk aktivitet och stress – delar som känns igen från den teoretiska ansatsen som viktiga för 
en god hälsa. Vikten av att möjlighet ges till träning på arbetstid eller i anslutning till arbetet 
(fysiskt eller tidsmässigt) tas upp i tre av intervjuerna. Detta behov kan ses i ljuset av att tre av 
de intervjuade uttryckte bekymmer för stressnivån i deras yrke och att det kan bli svårt att 
hinna med hälsofrämjande aktiviteter med tanke på brukare och patienters vårdbehov. 
Föreläsningar om hälsa vid personalmöten samt kurser i mental avslappning efterfrågades 
också. Vad gäller hälsofrämjande arbete som riktar in sig på mental, eller själslig hälsa så 
framkom det i intervjuerna att detta var något som arbetsgivaren mycket väl kunde syssla med 
– och att det kunde vara extra relevant just inom vårdyrkena – men att det måste vara frivilligt 
eftersom det troligtvis inte passar alla. 

6. Diskussion 
6.1 Hälsofrämjande åtgärder ur ett maktperspektiv  
I intervjuerna framkommer vid ett par tillfällen åsikter om hur arbetsgivaren ska främja de 
anställdas hälsa som säger att arbetsgivaren inte har rätt att bestämma fullt ut över individen. 
Hälsofrämjande arbete bör vara frivilligt, får inte förknippas med tvång och det finns en risk 
att det kan kännas negativt säger de intervjuade. I en intervju fastslås även att arbetsgivaren 
kan använda HPB:er för att kontrollera hälsostatus hos olika arbetsgruppen och ge dem de 
åtgärder som de bäst behöver.  
 
Man får inte glömma bort att ett av syftena med hälsofrämjande åtgärder är att öka 
effektiviteten och minska arbetsgivarens kostnader (Andersson et al 2004). Andersson et al 
skriver vidare att hälsofrämjande åtgärder är ett sätt för arbetsgivaren att inventera de 
anställdas hälsostatus för att rikta insatserna där de behövs. Detta är värt att beakta när man 
läser Theorells (2006) teori om att det hårdare klimatet i arbetslivet med ökade krav på 
effektivitet och ständig koncentration inte bara försämrar hälsan hos de anställda – det innebär 
även att arbetsmarknadens utrymme för lågpresterande individer minskas då de inte klarar av 
att uppfylla kraven. Höga krav på effektivitet i arbetslivet kan alltså innebära en försämrad 
hälsa, som i sin tur innebär en risk att bli lågpresterande med risk för minskat utrymme på 
arbetsmarknaden.  
 
Hälsofrämjande åtgärder innebär inte bara hjälp för arbetstagare att förbättra sin hälsa utan är 
ett sätt för arbetsgivaren att öka de anställdas effektivitet och inventera deras hälsostatus. Vad 
innebär detta för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare? 
 
Foucault (1975) talar i sin teori om makt och kontroll om kroppen som något som ska 
kontrolleras och effektiviseras genom att dess förmågor eller styrkor ökas. Kontrollen kan ske 
genom att kropparnas plats i rum eller tid fördelas, men även genom att kontrollera och 
fördela kropparnas kraft. Hälsofrämjande åtgärder kan med grund i detta ses, inte bara som en 
hjälp till anställda eller ett sätt för arbetsgivaren att minska kostnaderna, utan även som ett sätt 
för arbetsgivaren att kontrollera de anställda, främst med fokus på deras kroppar. Hälsa 
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inbegriper som vi sett tidigare även själsliga och mentala aspekter, men trots detta så handlar 
en stor del av hälsofrämjande åtgärder om att förändra kroppen; genom fysisk aktivitet eller 
genom att kroppsligen genomgå avslappningsövningar som påverkar den mentala hälsan, eller 
genom att påverka arbetstempo, introducera kulturella aktiviteter eller förändra ohälsosamma 
livsstilsvanor. Hälsan kan påverkas genom kroppsliga aktiviteter. Genom hälsofrämjande 
åtgärder anvisar arbetsgivaren den anställde till att fördela kraft på att förbättra sin hälsa, och 
detta inbegriper ofta individens kropp. 
 
Enligt Foucault är målet att skapa en situation där individen själv utövar denna kontroll och 
där ett växelspel inträder; kroppen är nyttigare ju lydigare den är och lyder mer när den blir 
nyttigare. För individen framstår hälsofrämjande åtgärder som positiva och i de fall då 
individen själv vill vara delaktig och vill förbättra sin hälsa så föreligger sådan självkontroll 
på ett sätt som jag skulle beteckna som positiv, men ändock närvarande. Individerna vill 
uppfylla önskningarna om att de ska bli friskare och effektivare och genomför själva en 
kontroll över denna strävan. Om arbetsgivaren tillhandahåller upprepade 
hälsoprofilsbedömningar tillkommer dessa som en utomstående kontroll – om arbetsgivaren 
får ta del av anonymiserade, sammanställda resultat som talar om vilka arbetsgrupper som 
behöver extra insatser. På så sätt kan arbetsgivaren genom specifika insatser påverka dessa 
individer ytterligare, eller disciplinera deras kroppar för att återknyta till Foucaults teori. I de 
fall då HPB:n är helt anonyma och inga resultat sammanställs så bidrar ändå arbetsgivaren 
med ytterligare kontroll i och med att de möjliggör situationen; att resultaten inte förs vidare 
påverkar nödvändigtvis inte individens känsla av att ha blivit kontrollerad. Genom att 
individen får resultat av sina åtgärder på HPB:n, i kombination med att ytterligare 
förändringar/mål formuleras, så bidrar HPB:n även till den interna kontrollen. Metodiken 
motiverande samtal blir i detta ljus ett styrmedel som under HPB:n kan användas till att 
förstärka kontrollen och övervakningen.  
 
Om individen inte själv vill delta i de hälsofrämjande åtgärderna men känner ett tvång att göra 
det föreligger också kontroll, som jag skulle beteckna som negativ. Yttre kontroll ifall 
arbetsgivaren bestämmer att alla ska delta, men även om hälsofrämjade åtgärder är frivilliga, 
som det föreslås i intervjuerna, så kan det förekomma kontroll. Individen deltar och 
kontrollerar sig själv i sitt deltagande av olika yttre anledningar. Arbetsgivarens tonvikt på 
hälsoarbetet kan åstadkomma press att delta och rädslan att man genom att inte delta ska 
klassas som ointresserad av att bidra till en friskare och effektivare arbetsplats likaså. Det kan 
även finnas en rädsla att inte, genom en förbättrad hälsa, hänga med och vara lika 
högpresterande som övriga på arbetsplatsen och vad det i så fall skulle föra med sig. 
 
Genom denna kontroll och disciplinering så utövas makt. Foucault talar om makt som en 
strategi snarare än ett enkelriktat utövande, som ett maskineri som kan verka både i det tysta 
och i det öppna. Den positivitet som genomsyrar hälsofrämjande arbete gör att fokus kanske 
inte riktas på det som ett maktutövande, utan det sker i det tysta. Makt är inte alltid negativ 
påpekar Foucault, men bara för att den är verkar till ett positivt syfte får man inte glömma 
bort att den existerar.  
 
Makt är produktiv, säger Foucault vidare, och makt producerar en verklighet med sanningar, 
och normer. Samtidigt är sanningar och normer en grundförutsättning för makten. Detsamma 
gäller kunskapsproduktion och utövande av kunskap. Detta är något som behöver tas i 
beaktande när det gäller diskussioner kring hälsofrämjande åtgärder. Risken finns att en 



Examensarbete i Pedagogik med inriktning                   AnnaMaria Kindahl 
mot vuxna och arbetsliv C   
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
 

33 (48) 

ensidig diskussion som inte tar upp aspekterna av makt och kontroll utan bara talar om 
hälsofrämjande åtgärder som något positivt förstärker det maktutövande som arbetsgivarens 
hälsofrämjande arbete innebär. Samtidigt innebär detta maktutövande att de som utövar 
makten kan producera sanningarna; på så sätt kan uppfattningen om hälsofrämjande åtgärder 
som enbart positiva och välvilliga på samma gång bibehållas som sanning och ge fog för de 
hälsofrämjande åtgärderna.  

7. Sammanfattande slutsatser  
Analysen av studien visar att en klar majoritet av deltagarna hade en positiv upplevelse av att 
genomföra en hälsoprofilsbedömning genomförd med metodiken motiverande samtal. HPB:n 
upplevdes som att den genomförts i en trygg och säker miljö och att det kändes positivt att få 
prata om sin hälsa med testledarna. En relativt stor andel av deltagarna (tio av 23) upplevde 
att hälsan inte diskuterades ingående fullt ut, utan bara till en viss del. I analysen tar jag upp 
deltagarnas förväntningar som en tänkbar förklaring till detta. Samtidigt framkom det i en 
intervju att en av de positiva sakerna med HPB:n var att HPB:n berörde hela hälsan, hela 
livssituationen. Vad gäller de fysiska testerna som ingick i HPB:n visade studien att 
majoriteten av deltagarna tyckte dessa var positiva eller att de inte var något speciellt, med 
undantag för vägningen som uppfattades som mindre positivt.  
 
Har då hälsoprofilsbedömningarna som genomfördes med metodiken motiverande samtal 
hjälpt deltagarna till insikter om sin hälsa och motiverat dem till en förändring eller en önskad 
förändring? Motiverande samtal syftar till att åstadkomma 

- insikt om aktuellt situation 
- insikt om förändrad situation 
- insikt om diskrepansen mellan ovanstående 

 
Ur detta uppkommer motivation och en förändring kan ske, under villkoren att  

- individen har tilltro till sin förmåga att förändras 
- individen är redo att förändras 
- eventuell ambivalens kan lösas 

 
Under HPB:n arbetar testledarna med att göra deltagarna medvetna om sin hälsa genom ett 
antal frågor som fokuserar på hela individens livssituation; arbete, fritid, alkohol- och 
tobaksvanor, sjukdom, motion, stress och social samvaro. HPB:n syftade även till att ge 
deltagarna insikt kring en önskad situation kring sin hälsa och vilka förändringar som behövs 
för att nå dit. Ungefär hälften av de tillfrågade deltagarna upplevde sig ha kommit till nya 
insikter om sin hälsa tack vare HPBn. En större andel (nio personer uppgav att det stämde helt 
och nio personer att det stämde till viss del) upplevde att de kom till insikt om vilka 
förändringar som behövde göras för en förbättrad hälsa och att de fick hjälp att formulera vad 
som behövdes för att genomföra förändringarna (fyra personer helt och 13 till viss del). I 
analysen diskuteras det faktum att enbart cirka hälften av de tillfrågade deltagarna uppgav sig 
ha kommit till nya insikter om sin hälsa (elva av 20). Det kan bero på att testledarna 
misslyckats i sin ambition att hjälpa deltagarna till insikt om sin hälsa men det kan också bero 
på att deltagarna anser sig ha tillräckligt med kunskap om sin hälsa sedan tidigare. Som 
diskuterats i inledningen till uppsatsen betyder kunskap inte att man aktivt arbetar med att 
förbättra sin hälsa. I enkäten framkom att åtta av de 23 deltagarna som svarade på frågan hade 
påbörjat en förändring för att förbättra hälsan vid tiden för enkäten (en och en halv vecka efter 



Examensarbete i Pedagogik med inriktning                   AnnaMaria Kindahl 
mot vuxna och arbetsliv C   
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
 

34 (48) 

HPB:n). 17 av de 21 som besvarade frågan uppger att de kommer att genomföra en förändring 
i framtiden som ett resultat av HPB:n.  
 
Hälsoprofilsbedömningarna med motiverande samtal har haft en effekt på de tillfrågade 
deltagarna; inte samtliga men över hälften har nått insikt och även motiverats till förändring 
tack vare HPB:n. Det går dock inte att utesluta att deltagarna i studien ändå skulle komma att 
förbättra sin hälsa då deltagarna till någon grad besatt kunskap och intresse för hälsa sedan 
tidigare. Kunskap påverkar dock inte nödvändigtvis motivationen. Studien visar att 
genomförandet av en HPB med motiverande samtal ledde till ny eller ökad insikt om hälsan 
hos ungefär hälften av deltagarna och motiverade till en förändring eller önskan om 
förändring bland majoriteten av deltagarna. 
 
En klar majoritet av de tillfrågade deltagarna tyckte att HPB med motiverande samtal var ett 
bra sätt för arbetsgivaren att hjälpa anställda att förbättra sin hälsa. Detta illustreras med att 
majoriteten skulle rekommendera sina arbetskamrater att genomgå en HPB. De 
hälsofrämjande åtgärderna ska enligt deltagarnas önskemål utgöras av upprepade 
hälsoprofilsbedömningar och/eller uppföljningar samt satsningar på informationsspridning, 
fysisk aktivitet och insatser för att motverka stress. Vårdyrkets speciella arbetssituation med 
stor tidspress och fokus på brukare och patienters behov innebär att de hälsofrämjande 
åtgärderna måste utformas med detta i åtanke; särskild vikt lades i intervjuerna vid 
möjligheten att träna i anslutning till arbetet och att det bereds plats för de hälsofrämjande 
aktiviteterna i den fullspäckade arbetsdagen. Resultatet av studien, att HPB med motiverande 
samtal påverkat hälften eller majoriteten av deltagarnas insikter och motivation till en 
förbättrad hälsa, tillsammans med deras positiva inställning till HPB som metod för 
hälsofrämjande åtgärder gör att studien tyder på att detta är ett lämpligt sätt för arbetsgivaren 
att arbeta hälsofrämjande. Dock är det viktigt att vara medveten om studiens begränsningar 
vad gäller det lilla antalet deltagare den omfattade, samt det faktum att deltagarna sedan 
tidigare uppvisat intresse för frågor som rör hälsa. 
 
Uppsatsen problematiserar även hälsofrämjande åtgärder utifrån Foucaults teori om makt och 
kontroll. Att förbättrad hälsa är positivt för individen innebär inte att hälsofrämjande åtgärder 
inte innehåller ett maktutövande. Genom hälsofrämjande åtgärder kontrollerar arbetsgivaren 
de anställdas kroppar genom att fördela deras kraft och tid och utövar på så sätt makt över de 
anställda. Kontrollen späs på av hälsoprofilsbedömningar vars syfte är att kartlägga de 
enskilda anställdas hälsa för dem själva men även arbetsgruppers kollektiva hälsostatus. De 
anställda bidrar genom inre kontroll av sig själva till att denna makt upprätthålls. Diskursen 
om förbättrad hälsa som något åtråvärt och positivt upprätthålls genom hälsofrämjande 
åtgärder samtidigt som den rättfärdigar dessa åtgärder. En diskussion om hur individer 
påverkas av att arbetsgivarna övertar eller deltar i ansvaret för den personliga hälsan behövs 
för att ge en nyanserad bild av hälsofrämjande åtgärder och det maktutövande som det 
innebär.  
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Välkommen till [Pilotprojektets namn]! 
 
[Arbetsgivaren] hälsar dig välkommen till en spännande höst! Med din hjälp kommer vi att 
genomföra ett pilotprojekt för friskvårdssatsningen [pilotprojektets namn]. Pilotprojektet 
syftar till att undersöka huruvida hälsoprofilsbedömningar är ett lämpligt sätt att arbeta med 
friskvård för anställda inom omvårdnadsförvaltningen. Du kan läsa mer om hälsoprofils-
bedömningar i det bifogade introduktionsbrevet. 
 
 Du kommer, som anställd på omvårdnadsförvaltningen, att få prova på det första steget inom 
en eventuell framtida friskvårdssatsning baserad på hälsoprofilsbedömningar. Du får: 
 

• En Hälsoprofilbedömning som är ett samtal med en av [arbetsgivarens namn] 
friskvårdspedagoger kring din hälsa och ditt välmående samt några enkla fysiska 
tester. 

• Ett uppföljningssamtal via telefon. 
• En halvdagsaktivitet kallad [halvdagsaktivitetens namn] då du får prova Qigong, 

meditation och cirkeldans för kropp och själ.  
 
Du får genomföra dessa aktiviteter på arbetstid.  
 
Pilotprojektet kommer att presenteras i en rapport innan årsskiftet. Pilotprojektet resulterar 
även i en kandidatuppsats för Uppsala universitet författad av AnnaMaria Hennersten. 
Anonymitet garanteras i både rapporten och uppsatsen. 
 
Tack för din medverkan, du bidrar till att göra [pilotprojektets namn] möjligt! 
 
 
 
 
 
 
 
Hilkka Hoffmann    AnnaMaria Hennersten 
Avdelningschef för egen regi   Projektledare 
Humaniora vård och omsorg   Tel.nr: 0736-832383 



Examensarbete i Pedagogik med inriktning                   AnnaMaria Kindahl 
mot vuxna och arbetsliv C   
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Uppsala universitet 
 

38 (48) 

Bilaga 2 
 

Välkommen till Hälsoprofilbedömning! 
 

Du har blivit erbjuden att få göra en Hälsoprofilbedömning! 
 
HPB är en vetenskapligt beprövad metod som har utarbetats under mer än 30 år. 
Det är en vetenskapligt förankrad och praktiskt utprövad metod som bygger på 
medicinska, fysiologiska och beteendevetenskapliga teorier. Vill du läsa mer så 
gå in på www.hpinordic.se 

 
Syftet med att göra en Hälsoprofilbedömning är att få dig att se kopplingen 
mellan dina levnadsvanor och hälsoupplevelser och vilken betydelse de har för 
din hälsa. Genomförandet av medicinska och fysiska tester bidrar också till att 
du får en bra helhetsbild av din hälsa.  

 
Så här går det till att göra en HPB: 
 
Tillsammans med det här brevet har du fått ett frågeformulär som vi ber dig att i 
lugn och ro besvara hemma. Frågeformuläret  rör dina hälsovanor och 
hälsoupplevelser. Svaren skall spegla ditt liv den senaste månaden och innebär 
att du gör en bedömning av dig själv på en femgradig skala. 
 
Försök att svara så ärligt som möjligt. Frågeformuläret tar du med dig till 
Hälsoprofilbedömningen. På plats går vi sedan igenom frågeformuläret 
tillsammans med dig. 
 
Vi kommer att mäta ditt blodtryck, skelett och midjemått samt beräkna fettfri 
kroppsvikt, övre och undre viktgräns. Detta ger ett bra underlag för en 
diskussion om din vikt. 
 
Därefter genomför du ett lättare cykeltest i ca sex minuter för att beräkna din 
konditionsnivå. Belastningen på cykeln väljs utifrån dina förutsättningar.  
 
I ett avslutande samtal tolkar vi sedan tillsammans värdena i din Hälsoprofil och 
du lyfter själv fram eventuella förändringar som du vill genomföra i din livsstil. 
 
Din personliga integritet värnas genom att inga obehöriga får ta del av Din 
Hälsoprofilbedömning! 
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Att tänka på inför en hälsoprofilbedömning: 
 
Ta med ombyte, lediga kläder, för cykeltestet 
 
Avstå från tyngre motion eller fysisk aktivitet 24 timmar före din 
Hälsoprofilbedömning för att undvika att ”träningsvärk” påverkar cykeltestet.   
 
Undvik att äta 2 timmar innan Hälsoprofilbedömningen. Ett lätt mellanmål går 
bra. 
 
Rök eller snusa inte timmen innan Hälsoprofilbedömningen. 
 
Besvara frågeformuläret, som du har fått tillsammans med det här brevet, i lugn 
och ro och ta med det till Hälsoprofilbedömningen. 
 
Om du är sjuk så bokar vi in en ny tid. 
 
Om du använder mediciner så skriv ner namnet på dessa och ta med. 
 
En hälsoprofilbedömning tar 60- 90 minuter att genomföra. 
 
 
 
 

Varmt välkommen till Hälsoprofilbedömning! 
 

 
 
[Namn]             [Namn]  [Frida Bergström] 
Friskvårdspedagog,                 Friskvårdspedagog,  Hälsopedagogstudent 
 
Om du har några frågor så kontakta oss: [namn och telefonnummer till 
ovanstående] 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
Borgskalan 
 

• 6 Extremt lätt  

• 7 Extremt lätt 45% av max  

• 8 Extremt lätt  

• 9 Mycket lätt 55% av max  

• 10 Mycket lätt  

• 11 Lätt 65% av max  

• 12 Lätt  

• 13 Ganska ansträngande  

• 14 Ganska ansträngande 75% av max  

• 15 Ansträngande  

• 16 Ansträngande 85% av max  

• 17 Mycket ansträngande  

• 18 Mycket ansträngande 92% av max  

• 19 Extremt ansträngande  

• 20 Maximalt ansträngande 95-100% av max  
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
Uppföljningsenkät [pilotprojektets namn] 
Genom att svara på ett antal frågor om hur du upplevde Hälsoprofilsbedömningen så hjälper 
du oss att utforma framtida hälsosatsningar. Enkäten besvaras anonymt. 
 
Vi önskar att du tar dig tid att fylla i alla frågor för att sedan skicka tillbaka enkäten med det 
bifogade kuvertet.  
 
Tack för att du deltar! 
 
Vänliga hälsningar 
AnnaMaria Hennersten, Projektledare 
………………………………………………………………………………………… 
 
Läs varje påstående och fundera på hur du tycker att det stämmer in på dig. Markera ditt val 
med ett kryss. 
 
Jag arbetar:  

i vårdyrke 
� administrativt 
� både vårdande och administrativt 
� annat 

 
1. Jag upplevde att samtalet om min hälsa under Hälsoprofilsbedömningen… 

 
 Stämmer 

helt 
Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… genomfördes i en lugn och trygg 
miljö. 

�  �  �  �  

… fick ta den tid som behövdes. �  �  �  �  
… genomfördes med respekt för 
mig som person. 

�  �  �  �  

… behandlade min hälsa ingående. �  �  �  �  
 
 
2. Så här upplevde jag de fysiska testerna under Hälsoprofilsbedömningen…  

 Positivt Inget 
speciellt 

Mindre 
positivt 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… vikt. �  �  �  �  
… längd. �  �  �  �  
… blodtryck. �  �  �  �  
... skelettmätning. �  �  �  �  
… cykeltest. 
 

�  �  �  �  
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3. Att få diskutera min hälsa under Hälsoprofilsbedömningen kändes… 
 Stämmer 

helt 
Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… skönt, att någon lyssnade på 
mig. 

�  �  �  �  

… upplyftande, jag kände mig 
glad efteråt. 

�  �  �  �  

… svårt, det är ett svårt och 
känsligt ämne. 

�  �  �  �  

… utlämnande, det kändes för 
privat. 

�  �  �  �  

… onödigt, jag känner redan till 
min hälsa. 

�  �  �  �  

 
4. Resultatet av cykeltestet under Hälsoprofilsbedömningen var att jag… 

 Stämmer Vet ej/Ingen åsikt 
… blev positivt överraskad, min konditionsnivå var bättre 
än jag trodde. 

�  �  

… fick bekräftelse på att min kondition ligger på den nivå 
jag trodde att den skulle göra. 

�  �  

… blev negativt överraskad, min konditionsnivå var sämre 
än jag trodde. 

�  �  

... inte fick några svar då testet inte gick att beräkna enligt 
konditionstabellen. 

�  �  

…inte fick ut så mycket av det eftersom jag inte förstod 
testledarens förklaringar. 

�  �  

 
5. Resultatet av diskussionen kring min vikt under Hälsoprofilsbedömningen var att jag… 

 Stämmer Vet ej/Ingen åsikt 
… blev positivt överraskad. �  �  
… fick bekräftelse på att min vikt ligger på den nivå jag 
trodde att den skulle göra. 

�  �  

… blev negativt överraskad. �  �  
... inte fick ut så mycket eftersom jag inte förstod 
testledarens förklaringar. 

�  �  

 
6. Fick du tack vare Hälsoprofilsbedömningen någon ny insikt vad gäller din hälsa 
som du inte var medveten om tidigare? 

… ja �  
… nej. �  
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7. Vilket av följande tycker du stämmer in på Hälsoprofilsbedömningen? 

 Stämmer 
helt 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… jag fick hjälp att förstå min 
kropp och min hälsa. 

�  �  �  �  

… jag insåg att jag måste förändra 
något i mitt liv för hälsans skull. 

�  �  �  �  

… jag fick hjälp att formulera vad 
som behövs för att jag ska kunna 
genomföra en förändring. 

�  �  �  �  

… jag fick tips om vart jag kan 
vända mig för att få ytterligare 
hjälp. 

�  �  �  �  

 
 

8. Har du efter Hälsoprofilsbedömningen tagit tag i något som berör din hälsa som du tidigare 
har velat göra något åt men inte gjort? 
 

… ja �  
… nej. �  

 
Om ja, vad? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

9. Har Hälsoprofilsbedömningen lett till att du kommer att fortsätta förbättra din hälsa i 
framtiden? 

… ja �  
… nej. �  

 
 
 

10. Anser du att en Hälsoprofilsbedömning är ett bra sätt för arbetsgivare att hjälpa anställda 
till en förbättrad hälsa? 

… ja �  
… nej. �  
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11. Vad önskar du dig för stöd från din arbetsgivare för att kunna genomföra förändringar 
kring din hälsa? 

 Stämmer 
helt 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

… uppföljande Hälsoprofils-
bedömning via jobbet. 

�  �  �  �  

… information och diskussioner 
om Hälsa på arbetsplatsen. 

�  �  �  �  

… träningsinsatser via jobbet. �  �  �  �  
… friskvårdsbidrag till egen 
träning. 

�  �  �  �  

…hjälp med rökavvänjning. �  �  �  �  
…hjälp med viktproblematik och 
kostrådgivning. 

�  �  �  �  

…möjlighet att lära sig olika 
avslappningstekniker för att 
motverka stress. 

�  �  �  �  

…massagebehandling på 
arbetsplatsen. 

�  �  �  �  

…möjlighet att delta i olika 
kulturella aktiviteter på 
arbetsplatsen. 

�  �  �  �  

 
Om du önskar dig något annat stöd ifrån din arbetsgivare, vad kan det i så fall vara? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

12. Skulle du rekommendera dina arbetskamrater att genomföra en Hälsoprofilsbedömning? 
 

… ja �  
… nej. �  

 
Har du någon ytterligare åsikt om Hälsoprofilsbedömningen som du inte tycker att du 
har fått fram i enkäten?  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ta gärna en minut och se efter så att du har svarat på alla frågor innan du lämnar in 
enkäten. Tack för din medverkan! 
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Bilaga 7 
Intervjuguide 
 
INLEDNING 
Hur kom det sig att du är med i projektet?  
Hur har du uppfattat projektet som helhet? 
Informationen som har gått ut?  
 
UPPLEVELSE 
Vad hade du för förväntningar inför HPBn? 
Beskriv med egna ord hur du upplevde att det var att genomföra en HPB. 
Stämde HPBn överens med dina förväntningar? 
Tror du att det påverkade dig att det var personal från OF som genomförde HPBn? Hur 
kändes det att prata med personal om sin hälsa? Sin fysik? Sina mål? 
Hade det gjort någon skillnad om det inte var personal från OF? 
Hur upplevde du det att HPB gjordes inom ramen för ditt arbete? 
Hade man kunnat göra HPBn på något annat sätt? 
Var det något du saknade i HPBn? 
 
[Halvdagsaktivitetens namn] 
Var du med på halvdagsaktiviteten?  
Beskriv med egna ord hur du upplevde halvdagsaktiviteten 
Vad hade du velat se annorlunda? 
Tycker du att arbetsgivaren ska erbjuda sådana här tillfällen? Samma upplägg eller förändrat 
upplägg? 
Hur tror du att man skulle kunna arbeta mer med den mentala hälsan i gruppaktiviteter som 
dessa? 
 
INSIKT 
Tycker du att du kan mycket om hälsa sedan innan? 
Kan du ge exempel på insikter om hälsa som du fick på HPBn, om du fick några? 
Kan du ge exempel på insikter du fick om din hälsa, om du fick några? 
Pratade ni om förändringar för att främja hälsan?  
Fick du några insikter om huruvida du behöver förändra något för att förbättra din hälsa? 
Hur nådde du de insikterna? 
Tog du några beslut om förändringar? 
 
HJÄLP OCH STÖD 
Hur fungerade personalen under samtalet – fick du den hjälp du behövde för att tolka och 
förstå din hälsa? 
På vilket sätt fick du hjälp att formulera de förändringar som du kan göra för att förbättra din 
hälsa, om du fick den hjälpen? 
Fick du några konkreta råd och tips? På vilket sätt var de eller var de inte användbara för dig? 
Fick du råd och hjälp om vart du kan vända dig vidare?  
 
FÖRÄNDRING 
Har du genomfört någon förändring sedan HPB? På vilket sätt ligger HPBn bakom den 
förändringen? 
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Har du planer på att genomföra någon förändring av livsstilen i framtiden? 
Hur har HPBn påverkat dig kring dessa planer? (Ändrat dem, förstärkt dem, fått dig mer 
motiverad?) 
Påverkade HPBn din motivation kring hälsa? På vilket sätt? 
 
UPPFÖLJNING 
Hur viktig anser du att en uppföljning är i en sådan här hälsosatsning? 
Hur skulle du vilja att en HPB följdes upp för dig? 
Hur tror du att en bra uppföljning skulle se ut om man inför detta för stora personalgrupper? 
 
ARBETSPLATSEN 
Anser du att arbetsgivaren ska hjälpa de anställda med deras hälsa? 
Skulle du säga att HPB är ett bra sätt för arbetsgivaren att hjälpa anställda med sin hälsa? 
Önskar du att arbetsgivaren gjorde några andra insatser istället? Vilka? 
Hur skulle arbetsgivaren kunna komplettera HPBn? Borde de göra det? 
Anser du att det i nuläget finns det stöd och hjälp du behöver från arbetsgivaren för att 
förbättra din hälsa? 
På vilka sätt skulle arbetsgivarens stöd kunna förbättras? 
Skulle du rekommendera dina arbetskamrater att vara med i ett sådant här projekt? 
Tycker du att arbetsgivaren ska bestämma att en sådan här hälsosatsning införs för personalen 
eller ska det vara upp till varje personal att bestämma? 
Kände du att HPBn innebar en kontroll av dig från arbetsgivarens sida? 
 
 
 


	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Bakgrund - Pilotprojektet
	1.4.1 Hälsoprofilsbedömning

	1.5 Avgränsningar
	1.6 Problematisering av förförståelsen gällande utvärderingen

	2. Teoretisk ansats
	2.1 Vad är hälsa?
	2.2 Hälsa och fysisk aktivitet
	2.3 Hälsa och arbete
	2.4 Hälsofrämjande åtgärder
	2.5 Motivation
	2.6 Motivation till förändring
	2.7 Motiverande samtal
	2.8 Makt och kontroll

	3. Metod
	3.1 Forskningsperspektiv
	3.2 Val av metod
	3.3 Urval
	3.3.1 Urval av intervjurespondenter.

	3.4 Tillvägagångssätt
	3.4.1 Utformning av enkäten
	3.4.2 Utformning av intervjumall
	3.4.3 Genomförande av intervjuer, transkribering och analys

	3.5 Problematisering av materialinsamlingen
	3.6 Etiska principer

	4. Empiri
	4.1 Presentation av respondenterna
	4.2 Upplevelsen av Hälsoprofilsbedömningen
	4.3 Insikt om hälsa och livsstilsförändringar
	4.4 Hälsofrämjande åtgärder och arbetsgivaren
	4.5 Halvdagsaktivitet med möjlighet att prova på meditation, qi-gong och cirkeldans
	4.6 Övriga åsikter

	5. Analys
	5.1 Insikt och motivation
	5.2 Arbetsfrämjande åtgärder och arbetsgivaren

	6. Diskussion
	6.1 Hälsofrämjande åtgärder ur ett maktperspektiv

	7. Sammanfattande slutsatser
	9. Referenslista
	10. Bilagor

