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Sammanfattning 
CSN (Centrala studiestödsnämnden) har som ambition att förstärka sin frisknärvaro bland 

medarbetarna. Anledningen till det är att främja hälsan för den enskilda individen och minska 

kostnaderna för organisationen i sin helhet. Syftet med studien var att analysera och utvärdera 

hälsotestet som är en av de hälsofrämjande insatserna som CSN har påbörjat. Hälsotestet 

innehåller två delar. Den första är en enkätundersökning vilket kartlägger individens hälsa. 

Den andra delen är ett samtal med en hälsocoach. Med ett kvantitativt tillvägagångssätt 

insamlades information och resultatet med hjälp av en webbenkät. Respondenterna fick svara 

på skattningsfrågor, stängda frågor och fritextfrågor. Tanken bakom studien var att undersöka 

individernas åsikter kring hälsotestet med förhoppningen att det leder till en 

beteendeförändring hos medarbetarna.  Resultatet tyder på att hälsotestet i sin helhet påverkar 

CSN:s anställda mer än vad bara Previaenkäten gör. Motivationen till en beteendeförändring 

är generellt sett högre hos de som genomfört hela hälsotestet än de som enbart gjort enkäten. 

Däremot motiveras inte medarbetarna nämnvärt av hälsotestet till en beteendeförändring, 

även om individuella skillnader förekommer.  

 

Nyckelord: Frisknärvaro, hälsofrämjande, hälsotest, motivation, beteendeförändring. 
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Inledning 
CSN (Centrala studiestödsnämnden) är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. 

Deras huvudsakliga arbete är att bevilja och betala ut studiemedel till studenter samt att lägga 

upp en plan för återbetalning av lånet. Som stöd har de Studiestödslagen (1999:1395), där 

regleras föreskrifterna kring utlåning av studiestöd och återbetalning av studiemedel. De har 

även ansvar för statistik kring studiestödsområdet. CSN sysselsätter omkring 900 personer 

och finns idag verksamt på elva olika orter i Sverige med huvudkontor i Sundsvall. 

 

Under 2016 har CSN påbörjat hälsofrämjande åtgärder i syfte att öka frisknärvaron. Enligt 

Fjell et. al (2008), är det viktigt att aktivt arbeta med att stärka personalens hälsa och 

välmående på arbetet. Genom ett hälsofrämjande arbete kan hälsan förbättras för den enskilde 

individen och lönsamheten på företaget stärkas. Den åtgärd som denna studie utvärderar är en 

hälsokartläggning bestående av en enkät utskickad av Previa som kompletteras med ett möte 

mellan individen och en hälsocoach från företagshälsan. Kartläggningen var frivillig och 

utifrån resultatet är det upp till medarbetaren att använda informationen såsom denne vill. 

Förhoppningen är att dessa åtgärder ska leda till bättre hälsa och välmående för medarbetarna 

på CSN. 

 

Det hälsofrämjande arbetet är en pedagogisk process som innefattar lärande på både 

individuell- och organisatorisk nivå. Studiens uppgift var att utvärdera personalens åsikter om 

hälsotestet, som är en av de hälsofrämjande åtgärderna CSN valt att implementera. Hälsotestet 

omfattar dels en hälsoenkät som kartlägger hälsan hos medarbetarna och dels ett hälsosamtal 

där enkätsvaren ligger till grund för samtalets fokus. Det kan exempelvis gälla individens 

kostvanor eller vardagsmotion. Tanken var att dels undersöka individernas egna åsikter kring 

hälsotestet och dels se om hälsotestet kan leda till en beteendeförändring hos individen i syfte 

att förbättra sin egen hälsa. Utgångspunkten för en förändring är kunskapen kring sin 

nuvarande situation och varför en förändring kan behövas. På organisatorisk nivå vill CSN 

förstärka sin frisknärvaro. Genom att CSN ökar sin personals medvetenhet kring individuella 

risker och bidrar med kunskap på hur risker kan minskas, bildar det ett steg i ledet på hur 

organisationskulturen kan förändras till ett mer hälsofrämjande arbetssätt.   
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CSN vill belysa de faktorer som gör medarbetare friska. Tidigare har stort fokus i samhället 

legat på att arbeta reaktivt (efterverkande) med arbetstagares hälsa. I Sverige har exempelvis 

arbetsgivarens skyldigheter att hjälpa och stötta arbetstagare med sin rehabilitering 

(Arbetsmiljölagen 1977:1160) funnits länge. Att däremot arbeta proaktivt (förebyggande) 

med personers hälsa har på senare dagar förtydligats i lagtext. Ett exempel på detta är 

arbetsmiljöföreskriften 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö där fokus ligger på 

arbetstagarens psykosociala hälsa. CSN vill utöver det som regleras i lagtext främja sina 

medarbetares hälsa genom att implementera olika hälsofrämjande åtgärder.  

 

Utifrån samtalen kan en kartläggning genomföras över individens riskfaktorer. Därefter är det 

upp till den anställde att avgöra ifall denne vill ändra sitt levnadsmönster. En utmaning med 

att arbeta hälsofrämjande är att ett stort ansvar hamnar hos den enskilde individen. Det gör att 

en stor del av studien kommer att fokusera på individens motivation till en förändring i avsikt 

att förbättra sin hälsa.  

 

Av CSN:s ca 900 anställda är det 315 personer som prövar hälsotestet innan ett beslut fattas 

om det ska implementeras på hela organisationen. Hälsotestet innefattar både en enkät från 

Previa och ett hälsosamtal med en hälsocoach. I skrivande stund har inte samtliga 315 

personer genomfört hela hälsotestet. I studien kommer det att göras en jämförelse mellan de 

personer som enbart gjort Previaenkäten och de som dessutom haft hälsosamtalen med en 

hälsocoach.  
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Syfte 

Studiens syfte är att utvärdera och analysera hälsotestet som är en av de hälsofrämjande 

insatser som CSN påbörjat under 2016, med intention att öka frisknärvaron. 

Frågeställningar 

Vad anser personalen om den hälsofrämjande insatsen? 

Kan hälsotestet leda till en förändring i beteende eller livsstil hos medarbetarna? 

Vad bidrar de olika stegen i hälsotestet med i relation till varandra? 
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Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Till en början presenteras 

en bakgrund till ämnet och medarbetarnas betydelse för organisationen. Därefter presenteras 

centrala begrepp som hälsa, hälsofrämjande arbete och vetenskapliga modeller. Slutligen 

redogörs begreppen motivation och beteendeförändring.  

Bakgrund 
Idag lever vi i ett kunskapssamhälle vilket betyder att organisationer konkurrerar om 

medarbetarnas utbildning, färdigheter, talanger och kompetenser framför andra faktorer. Det 

kallas humankapital och är många organisationers viktigaste tillgång (Hanson, 2004). 

Tidigare i historien har det sett annorlunda ut. Under jordbrukssamhället var det istället det 

agrara kapitalet som var den viktigaste tillgången i kapitalstrukturen. Att äga och odla mark 

gav rikedom. Däremot, eftersom markareal är en limiterad resurs förblev tillväxten densamma 

(Ibid, 2004). I mitten av 1800-talet började det agrara samhället att förändras och 

industrisamhället började nu sakta ta form i Sverige (Kvarnström & Hedenborg, 2015). Då 

förflyttades kapitalstrukturen till det fysiska kapitalet istället. För att vara framgångsrik 

krävdes konkurrenskraftiga transportmedel, fabriker och maskiner (Gustafsson, 2017).  

Humankapitalet är alltså grunden i dagens kapitalstruktur. Konkurrensen har förflyttats från 

materiellt kapital till immateriellt kapital. Värdemodellen är en modell över relationen över 

värde sett ur ägarens, kunders och medarbetares olika perspektiv. Hanson (2004) påpekar att 

modellen ska förstås som en förenklad bild av en mer komplicerad verklighet.  

 

Figur 1. Figur över värdemodellen. Baserad på Hanson (2004: s. 22).  

 

Ägarens intresse är att få avkastning på tidigare satsat kapital. Värde för ägare är det som 

producerats eller utförs av medarbetare och konsumeras av kunderna. Kunderna i sin tur 

väljer att förbruka tjänsten eller produkten. Värdet för dem är att produkten eller tjänsten 
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uppfyller ett behov som kunden anser sig behöva. Medarbetarnas värde motsvarar den 

arbetade tid och lön som denne får för sin arbetsinsats. Hanson (2004) menar att många ägare 

är medvetna om medarbetarens betydelse och att det därför blir motsägelsefullt när ägarna 

inte i större utsträckning väljer att sträva efter att förbättra arbetsklimatet för medarbetarna. 

Förutom att medarbetare lockas till organisationen, ökar det också möjligheten till högre 

frisknärvaro och produktivitet. För denna studie är medarbetaren den viktigaste intressenten 

och studien kommer fokusera på just den kategorin.  

Behålla och attrahera medarbetare 
Ett begrepp som utvecklats för att fokusera på medarbetarnas centrala betydelse är internal 

branding, varumärkeslojalitet. Det handlar enligt Judson et al. (2006) om de budskap ett 

företag skickar ut inom organisationen. De menar att budskapen till anställda är minst lika 

viktiga som de budskap som skickas till kunderna. Detta kan kopplas till anställdas krav på 

sin arbetsgivare, om kraven inte uppfylls kommer arbetstagaren till slut leta efter en ny 

arbetsgivare som uppfyller kraven. Punjaisri et al. (2009) menar att de anställdas lojalitet och 

inställning till företaget ökar genom internal branding. För att skapa en effektiv strategi för 

internal branding menar Barrow och Mosley (2005) att det är viktigt att förstå de anställdas 

behov och önskemål. Ett sätt att arbeta med internal branding kan vara en hälsofrämjande 

insats där medarbetarnas välmående placeras centralt.  

 

Att uppfylla medarbetarens behov och önskemål kan göras på olika sätt. Vissa organisationer 

väljer att erbjuda höga löner, andra attraktiva arbetstider medan en tredje erbjuder mobila 

arbetsplatser. Att arbeta med medarbetarnas hälsa är också ett sätt att konkurrera om 

arbetskraft. I början av 2000-talet var den generella sjukfrånvaron kring fem procent. Tio år 

senare låg sjukfrånvaron kring tre procent för att idag ligga närmare fyra procent enligt SCB 

(Statistiska Centralbyråns) arbetskraftsundersökning (2016). Trenden på sjukfrånvaron är 

stigande och påverkar organisationers utveckling. Hur organisationer väljer att ta itu med 

problemet varierar, vissa organisationer väljer att arbeta reaktivt medan andra proaktivt. 

Hälsofrämjande insatser är ett tredje tillvägagångssätt för att ta itu med medarbetarnas hälsa. 

Den här studien kommer att fokusera specifikt på det hälsofrämjande arbetet. 

Hälsa 
Vad är egentligen hälsa? Enligt NE (Nationalencyklopedin) är det svårt att definiera och har 

en vidare betydelse en enbart frihet från sjukdom. Hälsan innefattar både en subjektiv och en 

samhällelig komponent, vilket gör hälsobegreppet komplext. En individ kan uppleva sin 
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hälsosituation som besvärlig medan en arbetsgivare menar att individen är frisk nog att arbeta. 

Det kan exempelvis vara när en läkare inte gett individen en diagnos som berättigar frånvaro 

från arbetet på grund av sjukdom. Det finns ett flertal olika definitioner av ordet hälsa. 

WHO:s (World Health Organization) definition är nästan 70 år gammal men är än idag 

välanvänd och etablerad. De menar att ”Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Detta, översatt på 

svenska, blir att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande 

och inte enbart avsaknaden av en sjukdom eller funktionshinder.  

 

Medin och Alexanderson (2000) har analyserat WHO:s definition av ordet hälsa och menar 

sig ha hittat fyra huvuddrag. Dessa är tillstånd, upplevelse, resurs och process. Med tillstånd 

menar författarna att man ser hälsa och sjukdom som två motpoler på ett kontinuum. En 

persons hälsa baseras utifrån var de befinner sig på kontinuumet och kan antingen förbättras 

eller försämras. Upplevelsen är individens egen upplevelse av sin hälsa. Det kan exempelvis 

vara välbefinnande eller att förstå meningen med livet. Med resurs menas att hälsa ses som en 

tillgång för att förverkliga de olika mål individen har. Det sista huvuddraget är process. Med 

det menas att hälsan är något som ständigt är under förändring till antingen de positiva eller 

negativa. WHO menar att hälsan inte bara är något som människor har utan skapas och 

förändras kontinuerligt. 

 

Det finns olika typer av perspektiv på hälsa. Salutogenes är ett perspektiv, där ett proaktivt 

förhållningssätt förespråkas och betyder att söka hälsans ursprung (Hanson, 2010). Det 

fungerar som motsatsord till patogenes vilket är ett reaktivt arbetssätt och innebär att fokus 

läggs på sjukdomen samt om människan är sjuk eller inte. En läkares kunskap är ofta det som 

sätter en etikett på om du är sjuk och vad du har för sjukdom. Dock, i det salutogena synsättet 

är det individen själv som avgör om denne har bra hälsa eller inte (Ibid, 2010). “Den som 

lägger hela sin uppmärksamhet och tankemöda på det som inte fungerar, det som saknas eller 

det som oroar, förbrukar mycket energi” (Ibid, 2010, s. 52). Att istället inrikta sig på det som 

är positivt och fungerar bra, känns roligare och ger mer energi (Ibid, 2010). 
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Hur uppnås hälsa? 
Hälsa kan ses som på ett kontinuum där individens hälsa kan förflyttas mellan minimal och 

optimal hälsa och personen ska därför inte stämplas som sjuk eller frisk (Hanson, 2010). 

 
Figur 2. “Kontinuumsynsätt” på hälsa. Detta synsätt kallas hälsosynsätt istället för 

sjukdomssynsätt. Baserad på Hanson (2010: s. 35). 

 

Antonovsky (2005) menar att en person kan vara sjuk, men att individen fortfarande har en 

del hälsa kvar. I modellen KASAM (känsla av sammanhang) beskriver författaren att både 

hälsa och ohälsa finns inom människan hela tiden. Nedan ses en modell över KASAM. Den är 

uppbyggd i huvudsak av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

 

 
Figur 3. Figur över KASAM. Baserad på Hanson (2010: s. 65). 

 

Begriplighet motsvarar i vilken utsträckning som individer upplever intryck och information i 

tillvaron som någorlunda strukturerade, gripbara och förutsägbara. Det innebär att denne har 

en god förmåga att bedöma och förstå verkligheten samt varför det blir som det blir eller är 

som det är. Antonovsky (2005) menar att den kontroll som begripligheten medför läggs som 

grund för nästa begrepp, hanterbarheten. För att kunna hantera en problematisk situation 

behöver individen kunna förstå hur saker förhåller sig och hur problem kan lösas. 

 

Hanterbarheten beskrivs av Antonovsky (2005) som upplevelsen av individens förfogande av 

resurser och möjligheter att agera utifrån krav från omvärlden. Resurserna kan antingen vara 

individens egna eller återfinnas hos människor i sin egen omgivning. Hanterbarheten kan 

beskrivas som individens förmåga att styra över sitt liv. KASAM-modellen innefattar inte 
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enbart människans individuella förmåga att lösa en problematisk situation, utan att också 

kunna och vilja använda sin omgivning till sin hjälp. Det kan kort sammanfattas genom att 

istället för att vara en mottagare av små och stora katastrofer tar individen tag i situationen 

och reder ut den. 

 

Meningsfullhet innebär ett ställningstagande för individen. En uppgift kan antingen kännas 

som en tung börda eller lockande utmaning. Meningsfullheten är KASAM-modellens 

motivationsfaktor och svaret på livets “varför”-frågor. Vidare beskriver Antonovsky (2005) 

att meningsfullheten har en stark känslomässig koppling. Den kan ibland framkalla energi, 

engagemang och livsglädje, medan det en annan gång utgörs av motsatsen. Små händelser i 

dagen kan leda till en långsiktig känsla av meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att 

meningsfullheten är den viktigaste av dessa tre delbegrepp och att begriplighet och 

hanterbarhet blir ganska kortvariga känslor utan meningsfullheten. Antonovsky (2005) 

konstaterar att en individ som upplever en hög motivation och en stark meningsfullhet 

troligtvis kommer skaffa sig de resurser som krävs för att lösa en utmanande uppgift. 

Vem bär ansvaret för hälsan?  
Är det individen, arbetsgivaren eller politiken som ansvarar för ‘den kollektiva’ hälsan på 

arbetsplatsen? Frågan är helt klart komplex och under ständig omförhandling. På en 

övergripande nivå är det politiken som reglerar vilket ansvar som arbetsgivaren har över 

arbetsmiljön. Det regleras i bland annat Arbetsmiljölagen 1977:1160 och första paragrafen 

lyder enligt följande: 

 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i  

övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579) 

 

Vid närmare anblick befinner sig arbetsgivaren i ett mellanläge. Arbetsgivarna har att anpassa 

sig till politikens lagar, regler och bestämmelser, samtidigt som organisationens medarbetare 

ställer krav om goda förutsättningar och en bra arbetsmiljö. Idag när den psykosociala ohälsan 

ökar (Socialförsäkringsrapport, 2015:11) är det mycket svårare för arbetsgivare att identifiera 

ohälsa och främja arbetet mot det. En av anledningarna är att arbetet idag är mer gränslöst än 

tidigare.  

 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver fyra faktorer som förändrats tillsammans 

med den nya kommunikationsteknologin. Dessa är: arbetstiden, arbetsplatsen, sättet att utföra 
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arbetsuppgiften och tillsammans med vilka den utförs. För individen kan det då vara svårare 

att dra en gräns mellan privatlivet och arbetslivet. Det beror dels på att det fysiska kapitalet 

minskat i betydelse och så även arbetsplatsen. Det kan leda till den stress som medarbetare 

ofta upplever (Hein, 2012). Den psykiska hälsan påverkas av allt som händer i en individs liv, 

där arbetsplatsen är av central betydelse. Frågan över vem som bär ansvaret över individens 

hälsa blir därför en fråga både för arbetsgivaren och arbetstagaren. 

 

I en rapport från Prevent (2008) beskrivs anledningar till varför arbetsbelastningen blir för 

hög. Det kan dels bero på känslan av att alltid behöva vara tillgänglig, dels att arbetsrollen är 

otydlig och dels att förväntningarna på anställda är för högt ställda. Arbetet kan då bli 

övermäktigt och det i sin tur kan skapa problem för organisationens anställda. Weman-

Josefsson och Berggren (2013) beskriver förhållandet mellan anställdas ansträngning och den 

tänkbara belöningen för ansträngningen. De menar att kompensationen i förhållande till 

ansträngningen måste stå i jämvikt. Om så inte är fallet kan det utlösa långvariga negativa 

påfrestningar på individens hälsa. Vidare beskriver Prevent (2008) olika sätt att förebygga 

utbrändhet. Arbetstagare kan få enklare information om stress för att öka förståelsen, 

samtidigt som arbetsprocesser och arbetsmiljön kan förbättras. Prevent (2008) beskriver också 

att arbetstagaren ska erbjudas en balans mellan ansvar och kontroll över arbetet. Det krävs 

också att arbetstagaren får det arbetsstöd som behövs för att kunna hantera arbetsuppgifterna.  

Krav-, kontroll-, och stödmodellen 
I modellen krav-, kontroll-, och stödmodellen belyses tre begrepp som påverkar en individs 

psykiska hälsa på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Modellen menar att faktorerna 

krav, kontroll och stöd ska korrelera sinsemellan.  

Figur 4. Krav-kontroll-stöd modellen. Baserad på Karasek och Theorell (1990: s. 70).  
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Det mest optimala är att pendla mellan låga och höga krav, kombinerat med ett högt eget 

beslutsutrymme och med högt socialt stöd. Befinner sig individen vid låga krav återhämtar sig 

individen och vid höga krav utvecklas individen. Om individen stannar för länge vid låga krav 

ökar risken för passivitet och vid höga krav för länge ökar risken för utarbetning (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

Krav bygger på att individen har anställningsvillkor och arbetsuppgifter att utföra. Både låga 

och höga krav kan påverka individens stressnivåer. Den bästa nivån kravmässigt är ungefär i 

mitten av låga och höga krav. Däremot påverkas detta såklart av vad medarbetaren själv 

känner, vilken kontroll och vilket stöd medarbetaren erbjuds. Prevent (2008) skriver vidare att 

högre kontroll ger minskad stress och tvärtom. Ett sätt att öka kontrollen för medarbetaren är 

att öka kunskapen kring arbetsuppgifterna. Till sist beskriver de att socialt stöd spelar en roll i 

medarbetarens stressnivåer. Ett bra stöd från familj, vänner och chefer minskar risken för 

ohälsa. De betonar att socialt stöd ska vara inriktat på att hjälpa en person att se möjligheter 

istället för problem. Utöver detta kan socialt stöd vara att få råd till handling. 

Hälsofrämjande  
Att definiera ordet hälsofrämjande är precis som hälsa både svårt och komplext (Medin & 

Alexanderson, 2000). WHO:s definition av hälsofrämjande är “Health promotion is the 

process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. It moves 

beyond a focus on individual behaviour towards a wide range of social and environmental 

interventions”. Översatt till svenska betyder det: “Hälsofrämjande är den process som ger 

människor möjligheten att öka kontrollen över, och förbättra, sin hälsa. För att nå ett tillstånd 

av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna 

identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och förändra 

eller bemästra miljön”. Medin och Alexanderson (2000) skriver att hälsofrämjande ofta 

beskrivs av olika slags termer. De kan exempelvis vara handlingar, tillstånd som kan botas, 

motarbetas, hjälpas eller främjas och individuella mål. Enligt Medin och Alexanderson (2000) 

definieras hälsofrämjande antingen genom en definition, eller att det används som ett 

paraplybegrepp. Denna studie utgår från WHOs definition av hälsa och hälsofrämjande. 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser 
Hälsan bär individen med sig oavsett var denne befinner sig. Enligt Hanson (2004) är 

arbetsplatsen väsentlig när det kommer till hur hälsan påverkas. Det blir därför av vikt att 

arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Att arbeta hälsofrämjande innebär att fokus ligger på 
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faktorerna som får oss som individer att må bra, att var friska och känna välbefinnande. Det är 

inte bara för individen det hälsofrämjande arbetet är viktigt, utan även för samhället och 

organisationerna som befinner sig i det. Att arbeta med medarbetarnas hälsa är viktigt 

(Hanson, 2004). För att uppnå effektivitet i sitt hälsofrämjande arbete menar Eden et al. 

(2002) att exempelvis hälsovägledning är ett nödvändigt arbetssätt för att lyckas med en 

förändring i individens beteende. Det är av betydelse att det hälsofrämjande arbetet skrider 

över hela organisationen och att det är upp till medarbetaren att ta ansvar för sin egen hälsa. 

För att lyckas med det är det viktigt att personen har ett bra stöd och de rätta förutsättningarna 

(Hanson, 2004).  

Hälsopromotion 
Hälsopromotion handlar om att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Den anställdas 

välbefinnande ska stå i centrum på den plats där individen arbetar. Enligt Hanson (2004) går 

det att se tydliga kopplingar mellan arbetsplatsens resultat och hur personalen uppfattar 

arbetsmiljön. Medarbetarna utgör varandras psykologiska arbetsmiljö i stor utsträckning. Ett 

socialt stöd är en del av arbetsmiljön. En god arbetsmiljö sänker kostnader för rehabilitering 

och sjukfrånvaron minskas. Hälsofrämjande arbetssätt kan ha en positiv effekt på personalens 

prestation, närvaro och kvalité på arbetsplatsen (Ibid, 2004).  

 

Lucas och Lloyd (2005) menar att människors sociala omgivning, deras känslomässiga 

välmående och sociala interaktioner avgör deras hälsostatus. Dessa är delar av hälsofrämjande 

arbete, som kan ses i liknelse med exempelvis hur C-vitamin kan verka förebyggande för 

individens ohälsa. Skillnaden är att hälsofrämjande arbete fokuserar på att stärka individens 

hälsa och inte förebygga individens ohälsa. Holmström och Ohlsson (2014) skriver att fler 

arbeten idag har blivit mer emotionellt och psykologiskt krävande. De beskriver en individs 

arbetsförmåga som ett jämviktstillstånd mellan personens resurser och arbetets totala krav. En 

hög arbetsmotivation har ofta en förbindelse med en hög trivsel på arbetet. Om 

arbetsmotivation saknas, minskar sannolikheten för arbetstrivsel medan risken för ohälsa 

ökar. Holmström och Ohlsson (2014) skriver att variation i arbetet ökar den sociala 

stimulansen och minskar den psykiska belastningen.  

Motivation 
Faskunger (2013) menar att en central del i en beteendeförändring är motivation och att den är 

drivkraften bakom förändringen. Däremot är ordet motivation svårdefinierat. Vad menas när 

en person säger att den är motiverad? I vardagsprat används det flitigt bland människor för att 
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beskriva ett visst tillstånd när denne exempelvis har lust, är villig eller har beslutat sig för att 

göra en viss sak. En vanlig använd definition av motivation är den som ges av Weiner (1992) 

och Franken (2002), uttryckt av Hein (2012, s. 13) som: “[...] de faktorer hos en individ som 

väcker, kanaliserar och bevarar ett viss beteende gentemot ett givet mål”. Motivationen är 

högst individuell. Vad som motiverar en person behöver inte motivera en annan. Olika 

exempel kan vara personliga mål, stor tillit till sin egen förmåga, positiva förväntningar, egna 

intressen, attityder och ett högt självförtroende för att nämna några motivationsfaktorer 

(Holmström & Ohlsson, 2014). Människor motiveras av framtida mål, men även av tidigare 

nederlag (Latham, 2012). Det finns flertalet olika motivationsteorier och ingen universell 

“lösning” på hur medarbetare ska motiveras. 

 

Det finns olika sätt att få medarbetare att utföra en handling. I boken Motivation - 

motivationsteorier och praktisk tillämpning (Hein, 2012) beskrivs det som en skillnad mellan 

att få medarbetarna motiverade och hur man får medarbetare att göra det man vill ha gjort - 

utan motivation. I boken går det att läsa att fokus bör ligga på att motivera medarbetarna till 

handling istället för att enbart fokusera på själva utförandet. Det beror främst på att kostnaden 

för genomförandet, oftast blir högre, i det senare fallet.  

 

Ett grunddrag inom existenspsykologin är människans sökande efter mening i det man gör 

(Hein, 2012). Det blir därför viktigt att peka på varför man gör det man gör. I boken 

Motivation: motivationsteorier och praktisk tillämpning (Hein, 2012) nämns ledarens roll i 

motivation bland medarbetarna. Där har det identifierats vissa centrala ledarskapsdygder där 

dels passion och dels inspirations nämns. Att som ledare “leva som man lär” är viktigt för att 

få medarbetarna att anamma samma synsätt.   

Beteendeförändring 
Bodin Danielsson (2014) skriver att åtminstone varannan person i västvärlden arbetar i en 

kontorsmiljö. Det leder till att många lever ett stillasittande liv med få inslag av fysisk 

aktivitet. Som individer är vi medvetna om att vissa beslut vi fattar påverkar vår hälsa 

negativt. Det är allmänt känt att exempelvis rökare löper högre risk än icke-rökare till 

lungcancer, att regelbunden fysisk aktivitet och att varierad kost bidrar till ett bättre 

välmående. Men trots vår kännedom kring detta väljer människor att röka cigarretter, att avstå 

från träning och att äta snabbmat. Vetskapen kring detta leder inte per se till en förändring i 

beteendet hos individer, men kan ses som en bit i ett pussel. Faskunger (2013) skriver att en 

beteendeförändring kan ta lång tid och att processen är komplicerad och ofta innehåller både 
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framsteg och bakslag. Det är viktigt att processen innehåller realistiska mål så att individen 

kan upprepa beteendet. Orealistiska mål kan få personen att tappa riktning under förändringen 

(Faskunger & Nylund, 2014). För människor som är tveksamma till en förändring kan 

motiverande samtal, som t.ex. hälsovägledning, hjälpa dem i början av förändringsprocessen. 

Enligt Faskunger (2013) finns grundläggande principer för hälsovägledning. En av dessa 

principer är att locka fram en förändring istället för att tvinga fram den. Det betyder att 

personen måste fatta beslutet själv och att det inte är något som exempelvis en arbetsgivare 

kan tvinga fram.  

 

Att ändra beteende bör ses som en process som sker under en längre tid. Det kan exempelvis 

vara att ett problembeteende ersätts med ett hälsosammare alternativ. Faskunger (2013) menar 

att en beteendeförändring innehåller fem olika steg: Ej beredd, begrundande, förberedelser, 

handling och upprätthållande. I det första stadiet befinner sig de som ofta har låg motivation 

och är ointresserade av att ändras. I begrundandefasen börjar individen att överväga och 

fundera över en förändring. Under förberedelsen så planeras det för en förändring. Handling 

är när förändring genomförs och upprätthållandet är att personen fortsätter med handlingen en 

längre tid.  

Faktorer som påverkar hälsan på arbetet 
Att ha ett engagemang i sitt arbete kan öka individens personliga resurser, dit även tidigare 

erfarenheter och problemlösningsförmåga tillhör (Holmström och Ohlsson, 2014). Med det 

ökade engagemanget minskar risken för att känna sig utarbetad. Genom det sociala stödet kan 

individer känna ett ökat engagemang. Ett sätt att motverka upplevelsen av lågt socialt stöd är 

att öka känslan av gemenskap och tillhörighet samt att få konstruktiv feedback från 

arbetsledare. Holmström och Ohlsson (2014) beskriver till sist att en begriplig struktur av 

arbetsuppgifter och delegering av ärenden är viktig för att hälsan hos personalen skall vara 

fortsatt god. Det anställda behöver är en bra introduktion till sin arbetsroll, någon form av 

arbetsplatsträffar och tydliga arbetsuppgifter. 
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Tabell 1. Sammanfattande figur.  

Framkallande av ohälsa Främjande av hälsa 

Enformiga arbetsuppgifter Varierade arbetsuppgifter 

Låg grad av kontroll Hög upplevd kontroll 

Låg motivation Hög motivation och arbetstrivsel 

Låg delaktighet i arbetsplanering Högt självbestämmande 

Otydlig arbetsbeskrivning Tydliga och utmanande mål 

Osäkerhet inför arbetsuppgifter Personliga resurser 

Avsaknad av stöd från medarbetare Socialt stöd 

Ostrukturerat arbetsförhållande Strukturerat arbetsförhållande 
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Metod  

I avsnittet nedan presenteras tillvägagångssättet i denna studie. Val av metod, genomförande, 

utformandet av enkäten och datainsamling beskrivs inledningsvis. Vidare diskuteras studiens 

forskningskvalitet. Slutligen presenteras en analys av studiens bortfall, avgränsningar och 

forskningsetiska överväganden.  

Val av metod 
I hälsotestet deltog 315 personer. De motsvarar ett representativt urval (pilotgrupp) för hela 

organisationen. För en bredare förståelse och möjligheten till att så många som möjligt skulle 

få uttrycka sina åsikter i denna studie valdes en enkätundersökning där enkäten (se bilaga 2) 

fanns att tillgå via webben. Fördelen med enkätundersökningen är att den kan göras på ett 

stort urval och trots det vara kostnads- och tidseffektiv (Ejlertsson, 2014). En annan positiv 

aspekt med detta var att kunna nå ut till alla potentiella respondenter. Att en webbenkät 

användes berodde främst på att respondenter var utspridda på kontor runt om i Sverige. 

Utöver det underlättades datainsamlingen genom användandet av denna metod eftersom 

resultatet sammanställs direkt i webbenkäten. I samråd med CSN och handledare på Umeå 

universitet utformades enkäten för att fånga upp det som ansågs vara relevant utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Undersökningens inriktning var hälsofrämjande arbete. Ändamålet 

med enkäten var dels att analysera det hälsofrämjande arbetet, men även temana medvetenhet, 

motivation och beteendeförändring hos individen.  

Genomförande  
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotundersökning på flera kurskamrater. 

Webbenkäten skapades i programmet Google Formulär. Det är ett användarvänligt och 

lättförståeligt enkätprogram där frågorna delades in i tre olika avsnitt. Innan enkäten 

skickades ut genomfördes ett noggrant arbete med att koda frågorna utifrån fem väl valda 

teman. Dessa teman var: Demografi, hälsofrämjande insatser, medvetenhet, motivation och 

beteendeförändring. Anledningen till att just dessa teman valdes ut beror på att de har en 

naturlig följd i ett hälsofrämjande arbete. Utifrån de svar som inkom överfördes dessa till 

Excel för sammanställning av data och analys. När enkäten skickades ut hade inte alla 

medarbetare genomgått hälsosamtalen varpå en inledande fråga i del två ställdes för att 

urskilja vilka som genomfört hela hälsotestet och vilka som enbart genomfört hälsoenkäten. 

Detta för att svara på tredje frågeställningen om det var skillnad mellan de som fullföljt hela 

hälsotestet och de som enbart svarat på enkäten. För att få fram resultatet i studien åtskildes 

de två grupperna (de som enbart gjort Previaenkäten och de som genomfört hela hälsotestet) 
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och jämfördes mot frågorna under del två och del tre i enkäten för att se skillnader mellan 

dem. Bara de frågor under temana motivation och beteendeförändring var de som jämfördes 

mellan grupperna. Populationen i studien är CSN:s anställda och specifikt de som ingår i 

deras pilotstudie gällande hälsoenkäter och samtal. Samtliga av dessa har fått möjlighet att 

svara på enkäten. Det betyder att studien klassas som en totalundersökning. Djurfeldt et al. 

(2010) beskriver ofta en totalundersökning som kostsam och opraktisk. Eftersom enkäten var 

webbaserad medförde det inga kostnader och skapande inga komplikationer i praktiken 

oavsett antalet medverkande.  

Utformandet av enkäten 
Att utgå från syftet och frågeställningarna i studien menar Ejlertsson (2014) är viktigt vid 

utformandet av enkäten. Nästa steg är enligt författaren att bryta ner det till mindre 

beståndsdelar. Enkäten konstruerades kring fem beståndsdelar, i denna studie benämnt som 

teman. Att frågorna sorterades in i olika teman underlättar vid sammanställningen av 

insamlad data. Dessa områden har sin förankring i litteraturgenomgången och kan jämföras 

med modeller från teoriavsnittet. Enkäten delades in i tre delar, där demografifrågor, 

skattningsfrågor, stängda frågor samt frisvarsfrågor blandades. Samtliga demografiska frågor, 

stängda frågor och skattningsfrågor sattes som obligatoriska för att undvika att dessa frågor 

inte besvarades av respondenterna och således undveks ett internt bortfall. 

 

Del ett av enkäten bestod av sju demografiska frågor där kön, ålder, geografisk placering, 

antal år CSN varit individens arbetsgivare, uppfattning om sin egen hälsa, antalet sjukdagar 

och antalet sjuktillfällen efterfrågades. De demografiska frågorna valdes som variabler för 

möjligheten att studera eventuella variationer mellan olika grupper. Dessa användes för att 

analysera bortfallet och säkerställa att respondenterna motsvarar ett representativt urval. En 

skattningsfråga avslutade första delen, där individens nuvarande hälsa efterfrågades på en 

skala mellan 1 (minimal hälsa) till 6 (maximal hälsa).  

 

Del två inleddes med en stängd fråga huruvida respondenten haft hälsosamtalet eller inte. 

Vilka som genomfört hälsosamtalet är slumpmässigt. Mötena är inget individerna själva bokat 

in utan bestämts av ansvarig. Därefter följde en rad skattningsfrågor med en skala mellan 1 

(instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt) där respondenten fick ta ställning till olika 

påståenden baserat på utvalda teman. Svarsalternativet “vet ej” och “tar ej ställning?” valdes 

bort för att respondenterna skulle behöva ta ett ställningstagande i de frågor som var 

obligatoriska. Mittenalternativet i skattningsfrågorna valdes också bort av samma anledning. 
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De obligatoriska frågorna ansågs kunna besvaras av samtliga respondenter. 

Skattningsfrågorna kompletterades till viss del med öppna frågor.  

 

Del tre av enkäten innehöll övergripande frågor kring vad respondenterna tror om effekterna 

av CSN:s hälsofrämjande satsning samt utrymme till att motivera sitt svar. Som avslutning 

fick respondenterna möjlighet att skriva något tillägg om de ansåg att något saknades. 

Datainsamling 
Enkäten skickades ut via e-post och var möjlig att besvara under en veckas tid. Under tiden 

enkäten var tillgänglig skickades det ut två påminnelser för att höja delaktigheten. Ejlertsson 

(2014) skriver att den som eftersträvar att ha en hög svarsfrekvens måste ägna mycket tid åt 

att få respondenterna motiverade till att svara och svara uppriktigt. I boken 

”Samhällsvetenskapliga metoder” (Bryman, 2011) står det att en svarsfrekvens mellan 60 till 

70 procent är en acceptabel nivå. När första e-postmeddelandet skickades ut informerades 

syftet med enkäten i ett försök att få medarbetarna motiverade till att genomföra den (se 

bilaga 1). Även i påminnelserna gick det att läsa att vi gärna såg att så många som möjligt 

skulle besvara enkäten. Med en högre svarsfrekvens blir även den interna validiteten högre för 

studiens resultat. Bryman (2011) beskriver den interna validiteten som viktig för att det 

empiriska resultatet från studien ska kunna överensstämma med tidigare nämnda modeller i 

teoriavsnittet.  

 
Validitet och reliabilitet 
Djurfeldt et al. (2010) skriver att validitet kan jämställas med ordet giltighet. Att ha hög 

validitet innebär att studiens enkätfrågor mäter det som avses att mätas. Vid enkätens 

utformande grundades alla enkätens frågor i relevant teori. Frågorna utformades för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Det är alltid ett problem vid enkätundersökningar 

att veta hur frågan uppfattas av respondenterna. Bryman (2011) menar att en av nackdelarna 

med enkäter är att det inte finns någon närvarande som kan hjälpa vid eventuella frågor från 

respondenterna. I enkäten definierades ord som på förhand ansågs lämna ett visst 

tolkningsutrymme, både hälsa och hälsofrämjande definierades. Det ansågs vara nödvändigt 

för att höja medvetenheten hos respondenterna och att alla skulle ha samma definition vid 

besvarandet av enkäten. Tanken med detta var att samtliga respondenter skulle ha samma 

förförståelse inför testet för att enkäten skulle mäta det som ansågs mäta. Det ökar också 

reliabiliteten i själva undersökningen när frågorna på det viset blir tydligare.  
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Bortfallsanalys 
En nackdel med enkäter är att bortfallet kan bli större än jämförelsevis intervjuer (Bryman, 

2011). Detta gäller särskilt när data samlas in via webbenkäter eller utskick. Enkäten hade 190 

svarande av totalt 315 personer vilket motsvarar 60,3 procent. Uppdragsgivaren bifogade en 

lista över samtliga 315 personer som deltar i hälsotestet. När vi jämför dessa 190 personer 

med den totala populationen (315 personer) syns inga större skillnader i den demografiska 

fördelningen. De faktorer som granskats är kön, ålder, geografisk arbetsplatsplacering och 

anställningstid. Skillnaden i fördelningen är som mest två procent, men de flesta värdena 

finner sig kring en procents differens. Därför bör inte resultatet påverkas nämnvärt. Nedan 

presenteras utvalda demografiska faktorer på de som deltagit i studien:  

Diagram 1. Könsfördelning 

 

I diagram 1 visas könsfördelningen bland respondenterna. Utifrån siffrorna kan det utläsas att 

kvinnor är en majoritet i undersökningen med 132 av totalt 190 respondenter.  

 

 

Diagram 2. Ålder    Diagram 3. Anställningstid 
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I diagram 2 syns åldersfördelningen på de respondenter som ingått i studien. Fördelningen 

mellan ålderskategorierna är relativt jämn, undantag gruppen 61 år och äldre. De utgör enbart 

tre procent av respondenterna. I diagram 3 presenteras respondenternas anställningstid. 

Majoriteten av samtliga respondenter har arbetet för CSN i ”4 år eller mer”, vilket motsvarar 

122 av de totalt 190 respondenterna.  

 

Diagram 4. Sjuktillfällen   Diagram 5. Sjukdagar 

 

Fortsättningsvis redovisar diagram 4 antalet sjuktillfällen under den senaste 

tolvmånadersperioden. Majoriteten, 60 procent, av samtliga respondenter befinner sig mellan 

noll till två sjuktillfällen under den perioden. 20 procent har antingen tre eller fyra 

sjuktillfällen och de sista 20 procenten har fem sjuktillfällen eller fler. Detta kan ställas i 

relation till diagram 5 som visar antalet sjukdagar under samma period. Utifrån antalet 

sjukdagar kan det utläsas att de som ligger på noll dagar är samma procent (14) som de som 

har noll sjuktillfällen. Utöver det är spridningen någorlunda jämnt fördelad. Värt att begrunda 

är cirkelsektorn “10 dagar eller fler”. En fjärdedel av respondenterna har angett att de har “10 

dagar eller fler” sjukdagar den senaste tolvmånadersperioden.  

Avgränsningar 
Studien begränsades till att samla in teori under begreppen hälsa och hälsofrämjande arbete, 

medvetenhet, motivation och beteendeförändring. Avgränsningen skedde till stor del under 

arbetets gång då litteraturen till stor del guidade oss till nästa begrepp. Utöver det begränsades 

studien till en enkätundersökning för att nå ut till fler respondenter och få en övergripande 

förståelse av respondenternas åsikter.  

Forskningsetiska överväganden 
Ejlertsson (2014) menar att en studentuppsats bör ta i beaktning fyra forskningsetiska krav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet tillgodosågs genom ett inledande stycke på enkäten där respondenterna 



	 20	

informerades att deltagandet var frivilligt och vad syftet med studien var. Att enkäten var 

frivillig medförde att samtyckeskravet uppfylldes. Alla svar behandlades anonymt och ingen 

enskild deltagare kunde pekas ut vilket gör att konfidentialitetskravet uppfylls. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att varken personuppgifter eller kontaktuppgifter samlades 

in. Resultatet i uppsatsen kommer att nyttjas av uppdragsgivaren men individuella svar 

kommer inte att kunna utläsas. Enkäten granskades dels av kurskamrater men även av 

handledare på CSN och Umeå universitet. En kritisk och etisk granskning rekommenderas av 

Ejlertsson (2014).  
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Resultat 

I denna del kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras. Det empiriska 

datamaterialet som presenteras nedan är selektivt utvald och anses vara mest relevant i 

studien. Hela resultatet från studien finns som bilaga (se bilaga 3). Inledningsvis presenteras 

bakgrundsinformation och därefter presenteras resultaten utifrån studiens teman. Till varje 

diagram och tabell nedan finns förklarande tolkningar av resultatet. I denna del presenteras 

även vissa utvalda kommentarer från fritextfrågorna. På grund av avrundningsskäl 

accepteras en differens på 0,1 procent.  

Resultatets teman 
Resultat kategoriseras i temana: Hälsofrämjande insatser, medvetenhet, motivation och 

beteendeförändring. Under varje tema kommer de mest intressanta resultatet att presenteras 

tillsammans med en sammanställning av medelvärdet under det specifika temat. Därefter görs 

en jämförelse mellan de personer som enbart fyllt i hälsoenkäten och de som genomfört hela 

hälsotestet.  

Diagram 6. Uppskattning av sin egen hälsa. 

 

Som avslutande frågan under demografiavsnittet valdes en skattningsfråga. Där fick 

respondenten svara på frågan: “Hur skattar du din hälsa idag?”. Deras svarsalternativ sträcker 

sig från minimal hälsa (1) till optimal hälsa (6). I diagram 6 presenteras att 80 procent anser 

sig ha en hälsa mellan 4 till 6 på skalan.  

 
Hälsofrämjande insatser 
Eftersom alla inte genomfört hälsosamtalet med Previa inleddes del två med en gallrande 

fråga för att se om det fanns skillnader mellan de som enbart genomfört enkäten och de som 

genomfört hela hälsotestet. Detta för att uppdragsgivaren ville se om det fanns skillnader 

mellan dessa två grupper. Frågan var obligatorisk och bestod endast av alternativen ja eller 
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nej. Därefter följer ett flertal skattningsfrågor som samtliga utgår från att nummer ett (1) är 

alternativet “instämmer inte alls” och nummer sex (6) är “instämmer helt”. 

 

179 respondenter instämmer att de ser en mening med att arbeta hälsofrämjande. Det utgör 

nästan 95 procent av alla respondenter. Nästan varannan person av dessa instämmer helt med 

det påståendet. Det betyder att endast elva personer har svarat en etta (1) till trea (3) på det.  

Diagram 7. Jag känner att jag tar ansvar för min hälsa. 

 

I diagram 7 instämmer över 80 procent att de tar ansvar för sin hälsa. Nästan en tredjedel av 

respondenterna “instämmer helt” (6) till det. Den största andelen har angivit en femma (5).  

 

Diagram 8. För mig är det viktigt att jag ges möjlighet att främja min hälsa. 

 

I diagram 8 går det att utläsa att respondenterna i studien anser att det är viktigt att få 

möjligheten att arbeta hälsofrämjande. Detta utan att specifikt koppla det till privat- eller 

arbetsliv. Mer än 80 procent “instämmer helt” (6) eller “i stor utsträckning” (5), när det gäller 

att få möjlighet till att främja sin hälsa. I överlag går det att utläsa från resultatet att 

respondenterna positiva till ett hälsofrämjande arbetssätt. 
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Diagram 9. Jag upplever att CSN anser att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande. 

 

Om man jämför respondenternas svar i diagram 8 med diagram 9 går det att utläsa en 

skillnad. Den skillnaden består av att CSN, trots sin satsning på hälsofrämjande arbete, inte 

når ut till respondenterna. En stor andel anser att det är viktigt att de erbjuds möjlighet att 

främja sin hälsa, medan de flesta förhåller sig neutrala när det gäller om CSN anser att det är 

viktigt att arbeta hälsofrämjande. 55 procent placerar sig på de två värdena i mitten (3) och 

(4). Medelvärdet är däremot över 3,5 (det mittersta värdet).  

 

Respondenterna fick ta ställning till skattningsfrågorna: “Hälsotestet är ett bra sätt för att 

arbeta hälsofrämjande” och “Hälsotestet som ett hälsofrämjande arbetssätt passar mig som 

person” i undersökningen. De är sammanslagna till ett index med ett gemensamt medelvärde 

på 4,32 (4,3184). Studiens skala är uppbyggd med ett (1) som lägsta värde och sex (6) som 

högsta värde, vilket ger ett medelvärde på (3,5). Det gemensamma indexresultatet en bra 

indikation på vad respondenterna anser om ett hälsofrämjande arbetssätt för att förbli frisk.  

Medvetenhet 
	
	
 

Diagram 10. Jag anser att min hälsa påverkar min prestation på jobbet. 
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Utifrån diagram 10 går det att utläsa att en stor del av respondenterna anser att deras hälsa 

påverkar prestationen på arbetet. Det är enbart 8,4 procent som placerar sig på en tvåa (2) 

eller etta (1) på skalan och anser att deras hälsa inte har något särskild påverkan på deras 

förmåga att, på ett tillfredsställande sätt, lösa sina dagliga arbetsuppgifter. 

 

Respondenterna fick även ta ställning till skattningsfrågorna “Hälsotestet har förändrat mitt 

sätt att tänka kring hälsa” och “Hälsotestet har gett mig ny kunskap om hur jag förbättra min 

hälsa”. Tillsammans får dessa frågor ett medelvärde på 2,9. Detta är under medelvärdet (3,5) 

och de flesta har inte ändrat uppfattning av vad hälsa är för dem och hur dem kan gå tillväga 

för att förbättra den.  

Motivation och beteendeförändring  
I enkäten fanns det flera möjligheter att lämna fritextsvar. Motivationsavsnittet inleds med en 

öppen fråga där respondenten fick kommentera sina motivationsfaktorer. Ett exempel på 

fritextsvar redovisas nedan:  

 

Efter att ha fyllt i hälsoenkäten till Previa kände jag att jag har ett eget ansvar och tog mig i 

kragen. Har gjort hälsotest tidigare och är medveten om att man får sig en tankeställare 

 

Fritextsvaren visade att motivationen till stor del utgår från de mål som respondenten själv 

har. Det kunde exempelvis vara att gå ner i vikt eller att ha mer tid och energi för att umgås 

med sina barn. Vidare fanns det ytterligare en stor kategori av fritextsvar såsom det nedan: 

 

Jag har inte behövt förändra mitt sätt att tänka kring min hälsa efter hälsotestet, jag fortsätter 

som vanligt och tänker på min hälsa som jag alltid gjort […]  

 

Denna kommentar är ett exempel på den grupp individer som anser sig leva sunt och tycker 

sig ha en bra hälsa. Det finns en koppling mellan dessa två citat. Det nedersta citat är det mål 

eller den målbild som det första citatet strävar efter.   
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Diagram 11. Hälsotestet har motiverat mig att förändra min hälsa. 

 

När det kommer till frågan huruvida respondenterna har motiverats till att förändra sin hälsa 

kan resultatet vara svårt att tyda. En del av respondenterna har motiverat sig till att ändra sin 

hälsa, men samtidigt har en betydande andel fyllt i att de inte känner sig motiverad att 

förändra den. Utifrån flertalet fritextsvar i frågan ovan framgår att vissa respondenter inte 

upplever sig behöva ändra sin hälsa då de redan anser sig ha ett högt välmående. 

Diagram 12. Jag tror att personer i min närhet kommer ge mig stöd i en förändring av  

mina livsvanor. 

 

Merparten av respondenterna tror sig ha ett stöd av personer i sin närhet vid en förändring av 

sina livsvanor. Frågan lämnar tolkningsutrymme, där stöd kan uppfattas olika från individ till 

individ. Det kan till exempel bero på relationen mellan arbetskamrater och respondentens 

familjesituation.  

Vad bidrar de olika stegen i hälsotestet med? 
En av studiens frågeställningar var att undersöka om det fanns någon skillnad i åsikter mellan 

de respondenter som genomfört hela hälsotestet och de som enbart genomfört Previaenkäten. 

Av de 190 deltagarna hade 154 personer (81 procent) genomfört hela testet och 36 personer 

(19 procent) som inte hade det.  
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Nedan redovisas fyra påstående som respondenterna tagit ställning till. I tabell 2 är 

påståenden skrivna i den översta kolumnen av tabellen. I den lodräta raden redovisas det vilka 

som genomfört hela hälsotestet och vilka som enbart gjort Previaenkäten. Resultatet 

presenteras som ett medelvärde på vad respondenterna i respektive grupp svarat på den 

sexgradiga skalan. 

 

Tabell 2. Jämförande tabell mellan grupperna. 

 Hälsotestet har 

motiverat mig 

att förändra min 

hälsa  

Hälsotestet har 

gett mig nya 

synsätt på att 

förändra min 

hälsa 

Hälsotestet har gett 

mig motivation att 

förändra mitt 

levnadsmönster 

Hälsotestet har 

gett mig kunskap 

att förändra mina 

livsvanor 

Hela 

hälsotestet 

 

3,2077 2,8831 

 

3,0324 2,7987 

Enbart 

Previaenkäten 

2,8888 2,6388 2,8611 2,7500 

 

  

 

Som tabell 2 visar är medelvärdet högre för respondenterna som genomfört hela hälsotestet i 

jämförelse med de som enbart gjort Previaenkäten. Däremot, placerar sig varje värde under 

medel. Det visar att hela hälsotestet är att föredra för att öka motivationen, medvetenheten och 

benägenheten att förändra sig hos de anställda på CSN.  
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I tabell 3 redovisas den avslutande frågan i hälsotestenkäten ”Kommer du försöka att ändra 

din livsstil?”.  

  

Tabell 3. Motivation till livsstilsförändring. 

 Ja Nej Jag har inga direkta risker kopplat till min hälsa 

Hela hälsotestet 76 7 71 

Enbart Previaenkät 20 4 12 

Totalt i antal 

Totalt i procent 

96  

(50,5%) 

11  

(5,8 %) 

83  

(43,7 %) 

 

Det kan anses vara en av de viktigare frågorna för uppdragsgivaren. Detta för att veta om 

deras hälsofrämjande satsningen kan leda till en förändring hos medarbetarna. Mer än hälften 

av respondenterna menar att hälsotestet har bidragit till att de kommer att försöka ändra sin 

livsstil med intentionen att minska sina hälsorisker. Det är enbart 5,8 procent av alla svarande 

som menar att de inte kommer att ändra sin livsstil.  
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Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras de mest centrala resultaten från studien som kopplas ihop med 

tidigare forskning från avsnittet Teoretiska utgångspunkter. Det kommer att göras en 

jämförelse mellan de som enbart gjort Previaenkäten och de som genomfört hela hälsotestet.  

Resultatdiskussion  
Enkätutskicket resulterade i en svarsfrekvens på 60,3 procent. De demografiska faktorerna 

från enkätundersökningen jämfördes med det totala urvalet som genomfört hälsotestet. De 

demografiska värden skiljde sig inte nämnvärt mellan dessa två grupper varpå resultatet går 

att generalisera på det totala urvalet. I ”Samhällsvetenskapliga metoder” (Bryman, 2011) går 

det att läsa att en svarsfrekvens mellan 60 till 70 procent är en acceptabel nivå. Att 

svarsfrekvensen ligger i underkant i det spannet påverkar inte möjligheten att generalisera det 

till urvalet. Det leder till att resultatet i undersökningen är tillförlitligt.  

 

Över 90 procent av respondenterna i denna studie instämmer att de ser en mening med att 

arbeta hälsofrämjande. Att se en mening med att arbeta hälsofrämjande kan leda till att 

individen ställer sig positiv till ett hälsofrämjande arbete. Faskunger (2013) menar att en 

individ själv behöver besluta sig för en förändring. Om individen upplever det hälsofrämjande 

arbetet som positivt ökar möjligheten att förändringen blir framgångsrikt. Det betyder att det 

inte är något som en arbetsgivare kan tvinga fram. CSN har ett bra utgångsläge när stor del av 

respondenterna ser en mening med det hälsofrämjande arbetet. En beteendeförändring börjar 

med ett övervägande från individen (Faskunger, 2013). I början av en förändringsprocess är 

det viktigt att se betydelsen med den. Det är därför väsentligt att individen ser mening med att 

arbeta hälsofrämjande.  

 

Enligt resultatet har över 80 procent av respondenterna genomfört hälsosamtalet med Previa. 

Hälsosamtalet kan liknas med det Faskunger (2013) benämner som förberedelsefasen. I den 

fasen planeras en förändring som kommer ske inom den närmsta tiden. En förändring kan ta 

lång tid och den måste ha en realistisk förankring. Utan det kommer inte personen motiveras 

till att upprepa beteendet under en längre tid. För att lyckas med en förändring i individens 

beteende menar Eden et al. (2002) att hälsovägledningen är ett viktigt inslag. Samtalen med 

hälsocoacher kan på så sätt ses som en väsentlig del i att uppmuntra individen till en 

förändring. För hälsocoacherna handlar det om att locka fram en förändring istället för att 

tvinga fram den. Hälsosamma och personliga beslut måste fattas av personen själv 
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(Faskunger, 2013). Resultatet visar på att de personer som genomfört hälsosamtalen också har 

högre motivation till en förändring av sin hälsa än de personer som enbart gjort 

Previaenkäten. Det går i hand med Eden et al. (2002) tes om att hälsovägledning är betydande 

i en hälsoorienterad förändringsprocess. 

 

En central del i en individs beteendeförändring mot ett hälsosammare liv är motivation 

(Faskunger, 2013). Det är därför av vikt att ta reda på om hälsotestet har motiverat 

medarbetarna hos CSN. Nästan 60 procent av respondenterna har placerat sig mellan en etta 

(1) och trea (3) på frågan om de anser sig blivit motiverade av hälsotestet. Det betyder att mer 

än hälften av medarbetarna inte blivit nämnvärt motiverade av det. Av de respondenter som 

enbart fyllt i Previaenkäten är det sammanlagda värdet på deras svar 2,8 på en skala mellan ett 

(1) och sex (6). Av de som genomfört hela hälsotestet är det sammanlagda värdet 3,2. Detta 

tyder på ett lågt resultat bland båda grupperna, men hälsosamtalen bidrar till en ökad 

motivation hos medarbetarna.  

 

20 procent av respondenterna anser sig ha en mindre optimal hälsa. CSN har som ambition att 

dels förbättra hälsan hos dem, men även att de 80 procent som redan skattar sin hälsa högt 

idag ska vilja sträva efter att förbättra den. För att kunna arbeta mot en bättre hälsa är det 

viktigt att varje individ får den kunskap som krävs. Likt vad Prevent (2008) skriver om 

förståelse och ökad kunskap, ökar också individens kontroll över situationen och kan bidra till 

en förändring av beteendet. 70 procent av respondenterna anser att det inte erhållit ny kunskap 

för att kunna förbättra sin hälsa. Utifrån detta bör mer fokus riktas mot kunskapsspridning för 

att minska ohälsan. I frågan om hälsotestet har gett respondenterna ett nytt sätt att tänka kring 

hälsa angav 60 procent att deras syn på hälsa inte förändrats i någon större utsträckning.  

 

Över 85 procent av respondenterna anser sig själva ta ansvar för sin hälsa. Att individer tar 

ansvar för sin hälsa är viktigt vid valet av hälsotest (som hälsofrämjande arbete) när stort 

ansvar faller på individen. Den som bär ansvaret för den kollektiva hälsan på arbetsplatsen är 

en komplicerad fråga. I Arbetsmiljölagen (1977:1160) går det att utläsa att både arbetsgivare 

och arbetstagare har sina skyldigheter gentemot varandra.  När fler individer anser sig ha ett 

personligt ansvar över sin egen hälsa kommer det troligen leda till att varje person försöker att 

förbättra sin hälsa, vilket i sin tur leder till en förbättring av den kollektiva hälsan. Som 

Antonovsky (2005) beskrivit det har individen själv ansvaret, men kan ta hjälp av sin 

omgivning. Det går att koppla ihop med två av KASAM-modellens tre delar, begripligheten 
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och hanterbarhet. När individen upplever situationen som obegriplig och okontrollerad kan 

personen ta hjälp av sin omgivning och söka stöd i situationen. Både för att hitta tillbaka till 

att förstå verkligheten, men även för att få hjälp att lösa en situation som av individen upplevs 

problematisk. Meningsfullheten är den sista delen i KASAM-modellen och är individens 

motivation till att genomföra förändringen. Även här kan individen behöva socialt stöd för att 

klara av den. Att få stöd av sin omgivning betonas i Karasek och Theorells (1990) Krav,- 

kontroll-, och stödmodell. De menar att individer känner sig tryggare och mer vägledda av 

stödet. Utöver det beskriver modellen även att individen generellt sätt behöver ett högt eget 

beslutsutrymme och utmanande krav. I undersökningen frågades om respondenterna tror att 

personer i ens närhet kommer stötta dem. Frågan lämnar tolkningsutrymme och är spekulativ. 

Det är för tidigt i processen för att fråga om respondenten har fått det stöd den behöver. Det 

leder till att resultatet blir svårtolkat. Merparten av respondenterna tror att de har ett stöd från 

personer i sin närhet. Stödet är viktigt eftersom kraven och beslutsutrymmet i hälsotestet är 

individanpassat.  

 

Övergripande anser nästan 80 procent att hälsotestet är ett bra sätt att arbeta hälsofrämjande 

och över 70 procent anser att hälsotestet passar dem som person. Här pekar det mesta på att 

hälsotestet är uppskattat. Däremot, blir det motsägelsefullt när större delen av respondenterna 

anger att de inte har förändrat sitt sätt att tänka kring hälsa eller fått någon ny kunskap om hur 

de kan förbättra den. Hälsotestet har heller inte motiverat dem att förändra sin hälsa eller 

mottagit nya synsätt på att förbättra den. Motivation att förändra sitt levnadsmönster har inte 

heller ökat hos medarbetarna. Faskunger (2013) skriver att handlingssteget i en 

förändringsprocess är steget där förändringen genomförs. För att klara det steget behövs 

motivation, mål och kunskap. Att medarbetarna inte anser sig ha det kan leda till att 

hälsotestet inte ger den effekt som önskas. Trots det, kommer varannan personen att försöka 

förändra sin livsstil. Om det beror på hälsotestet eller andra faktorer, besvaras inte i denna 

studie.  

 

Hanson (2004) menar att arbetsplatsen är väsentlig när det kommer till hur hälsan påverkas. 

Ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen blir därför viktigt för individen. I värdemodellen 

lyfter Hanson (2004) fram problematiken med att ägare och arbetsgivare inte investerar mer i 

arbetstagarna. En ökad frisknärvaro leder inte enbart till en minskad sjukfrånvaro, utan också 

ökad produktivitet. I denna studie anger över 90 procent att det är av betydelse att få 

möjligheten att arbeta hälsofrämjande. Med sin friskvårdssatsning visar CSN personalen 
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uppskattning. Enligt Judson et al. (2006) är det viktigt att organisationen sänder ut rätt 

budskap. Barrow och Mosley (2005) skriver att det är viktigt att de anställdas behov och 

önskemål förstås. De anställda anser att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande vilket också 

CSN gör. Däremot, om organisationen får den effekt som är tänkt eller inte är för tidigt i 

processen för att en slutsats ska kunna fattas. Detta kan utläsas i respondenternas svar kring 

motivation och förändringsbenägenhet.  

 

Det är av betydelse att det hälsofrämjande arbetet skrider över hela organisationen och det är 

upp till medarbetaren att ta ansvar för sin egen hälsa. Denna studie visar brister inom 

hälsotestet när det gäller att överföra kunskap från hälsocoacherna till individerna. Detta leder 

till att individen själv behöver ta eget ansvar över sin hälsosituation. Utan motivation och 

förändringsbenägenhet blir detta mycket svårt och hälsotestets målsättning uteblir.  
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Slutsatser 

Studiens syfte var att utvärdera och analysera hälsotestet som är en av de hälsofrämjande 

insatser som CSN påbörjat under 2016, med intention att öka frisknärvaron. Utifrån det 

resultat som presenteras i studien kan följande slutsatser göras: 

 

• En övervägande andel av medarbetarna hos CSN tycker att det är viktigt att få arbeta 

hälsofrämjande. De anser att deras hälsa i stor utsträckning påverkar deras prestation 

på arbetet. Medarbetarna upplever att hälsotestet är ett bra sätt att arbeta 

hälsofrämjande och att det passar dem som individer.  

 

• Medarbetarna anser att hälsotestet bidragit med lite ny kunskap i förändrandet av 

livsvanor. Hälsotestet upplevs av medarbetarna sakna den motiverande faktorn som 

kan behövas vid en beteendeförändring. 

 

• Det är skillnad mellan respondenterna som enbart genomfört enkäten och de som 

slutfört hela hälsotestet. De som genomfört båda delarna är i högre utsträckning nöjd 

med hälsotestet som arbetssätt. 

 

Framtida forskning 

Eftersom denna studie har en tydlig avgränsning och ett specifikt forskningsområde som 

gäller en särskild grupp är den svår att generalisera till den totala populationen. En liknande 

studie kan utföras på ett slumpmässigt större urval med fler organisationer där monotona 

arbetsuppgifter förekommer för att kunna generaliseras. För att en jämförelse mellan 

resultaten ska kunna göras behöver studien vara likvärdig, där vissa förändringar kan göras, 

exempelvis fler frågor och omformuleringar av dessa.  

 

Vi föreslår att liknande studier på ämnena hälsofrämjande arbete och friskvård ger ett större 

utrymme till temana kunskapsöverföring, motivation och beteendeförändring. Detta när dessa 

faktorer är det som ger en effekt på den aktuella situationen i organisationen.  
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Kritiska reflektioner 

Studiens syfte var välformulerat och preciserat. Det lämpade sig väl utifrån studiens metodval 

och behandling av resultatet. Syftet visades sig vara aningen vagt när det kommer till 

insamlandet av litteratur. Det var komplicerat att, med syftets hjälp, avgränsa sig i 

litteratursökningen, vilket bidrog till en väl tilltagen litteraturgenomgång. Om studien skulle 

genomföras på nytt av oss, skulle syftet trots detta vara detsamma.  

 

Resultatet i studien samlades in genom en enkät och utformningen av denna hade kunnat 

formuleras på annat sätt. Utifrån litteraturgenomgången utformades upplägget på enkäten. 

Överlag var utskicket av enkäten ett bra tillvägagångssätt när liknande resultat inte hade 

kunnat uppnås genom en kvalitativ metod. Vissa frågor och deras svarsalternativ, visade sig i 

efterhand kunnat ha andra inriktningar. Vid analys av resultatet upplevdes vissa frågor vara av 

mindre betydelse för studiens syfte och vissa svarsalternativ upplevdes saknas av 

respondenterna. Ett exempel på detta var ett neutralt alternativ på skattningsfrågorna gällande 

motivation och beteendeförändring. Ett aktivt val gjordes av oss att utesluta detta alternativ 

när vi tillsammans med handledarna ansåg att alla kan förbättra sin hälsa. Detta är något 

vi skulle ta ställning till om studien skulle replikeras av oss. 

 

I sin helhet finner vi studien väl genomförd. Samtidigt anser vi att vissa förändringar hade 

kunnat bidra till ett mer nyanserat resultat och öppnat för fler tolkningar av resultatet. Det i 

sin tur kan leda till andra slutsatser än vad som framkommit i denna undersökning. Trots det 

anser vi att studiens resultat kommer kunna användas av CSN. 

 

Författardeklaration 

Båda författarna av uppsatsen, Anton Forsberg och Emil Lindberg, har bidragit under 

förberedelsearbetet och utformningen av uppsatsen. Tillsammans har vi hjälpts åt med 

problemformuleringen, syftet och frågeställningarna. Därutöver har planering av metoddelen 

och genomförandet av metoden utförts tillsammans för att forskningsfrågan ska kunna 

besvaras. Vi har båda medverkat i materialinsamlingen och analysen av materialet samt 

tolkning och diskussion av resultatet.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1  

 

Hej,  
 

Vi heter Emil Lindberg och Anton Forsberg och studerar tredje året på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har fått i uppgift att analysera Hälsotestet 

som är en del av CSN hälsofrämjande arbetet. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och svara 

på enkäten. Uppskattningsvis tar den mellan 3-5 minuter. Läs igenom informationen noga 

innan.  
 

Länk till enkäten: 

(Klistra in länk här) 

 

Ha en trevlig dag!  

Med vänlig hälsning, 

Emil Lindberg och Anton Forsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
	
	



	

Bilaga 2  
Denna enkätundersökning genomförs i syfte att undersöka hur du som anställd på CSN 

upplever Hälsotestet som hälsofrämjande insats. Resultatet kommer att användas av CSN som 

underlag för vidare arbete med att förbättra hälsan hos medarbetarna.  

 

Enkäten går ut till alla de medarbetare som ingår i pilotstudien med hälsotester och deltagande 

är helt frivilligt. Även om du enbart gjort hälsoenkäten så ser vi gärna att du besvarar samtliga 

frågor ändå. Har du inte deltagit i pilotstudien kan du bortse från denna enkät. För att vi ska 

kunna få en rättvis bild av situationen är det dock viktigt att så många som möjligt svarar. Vi 

blir därför mycket tacksamma om du tar dig tiden att fylla i enkäten. Dina svar som du lämnar 

i undersökningen är konfidentiella och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 

Enkäten tar endast några minuter att besvara och innehåller frågor om hur du uppfattar CSN:s 

hälsofrämjande insats med hälsotester. Enkäten består delvis av kryssfrågor där du kryssar i 

det alternativ som stämmer in bäst på dig, men även skattningsfrågor och frågor med 

fritextsvar. Använd gärna utrymmet i fritextsvaren till att beskriva dina tankar och åsikter. Det 

kan bidra med en fördjupad förståelse av hälsotestets påverkan. 

 

Del 1. Demografi 
Ange den könstillhörighet du identifierar dig som 

• Man 

• Kvinna 

• Annat/vill inte uppge 

 

Ange din ålder 

• Under 30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51-60 

• 61 år eller äldre 

 

 

 



	

Ange din högsta utbildningsnivå 

• Grundskola 

• Gymnasium 

• Eftergymnasial utbildning 

 

Ange din arbetsplats 

• Kiruna 

• Eskilstuna 

• Linköping 

• Sundsvall 

• Visby 

• Stockholm 

 

Ange hur länge har CSN varit din arbetsgivare 

• Mindre än 2 år 

• 2 - 4 år 

• 4 år eller längre 

 

Uppskatta hur många sjukdagar du haft de senaste 12 månaderna (antalet dagar du 

varit frånvarande på grund av sjukdom) 

• 0 dagar 

• 1 - 3 dagar 

• 4 - 6 dagar 

• 7 - 9 dagar 

• 10 dagar eller fler 

 

Uppskatta hur många sjuktillfällen du haft de senaste 12 månaderna (antalet tillfällen 

du varit frånvarande på grund av sjukdom) 

• 0 tillfällen 

• 1 - 2 tillfällen 

• 3 - 4 tillfällen 

• 5 - 6 tillfällen 

• 7 eller fler tillfällen 



	

Hälsa 

För att du ska kunna besvara resterande del av enkäten är det bra att du läser nedanstående. 

Hälsa i den här studien definieras som: "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt 

och mentalt välbefinnande och inte enbart avsaknaden av en sjukdom eller funktionshinder".  

 

Hur skattar du din hälsa idag 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Del 2. Hälsoenkäten - Previaenkäten och hälsosamtalet  

Nedan kommer du få ta ställning till ett par påståenden. Notera att ett lågt nummer innebär 

att du i mindre utsträckning håller med påståendet. 

 

Har du genomfört hälsosamtalet med Previa? 

• Ja 

• Nej 

 

Jag känner att jag tar ansvar för min egen hälsa 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag upplever att CSN är intresserade av mitt välmående utanför arbetsplatsen 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag upplever att CSN är intresserade av mitt välmående på arbetsplatsen 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag anser att min hälsa påverkar min prestation på arbetet 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 



	

För mig är det viktigt att jag ges möjlighet att främja min hälsa 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Hälsofrämjande  

För att du ska kunna besvara resterande del av enkäten är det bra att du läser nedanstående. 

Hälsofrämjande arbete i den här studien definieras som: "Den process som ger människor 

möjligheten att öka kontrollen över, och förbättra, sin hälsa. För att nå ett tillstånd av 

fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna 

identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och förändra 

eller bemästra miljön". 

 

Jag upplever att CSN anser att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Hälsotestet är ett bra sätt för att arbeta hälsofrämjande 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Hälsotestet som ett hälsofrämjande arbetssätt passar mig som person 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Hälsotestet har förändrat mitt sätt att tänka kring hälsa 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Hälsotestet har gett mig ny kunskap om hur jag kan förbättra min hälsa 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Vad motiverar dig att förbättra din hälsa? 

Kort fritextsvar 



	

Hälsotestet har motiverat mig att förändra min hälsa 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag ser en mening med att arbeta hälsofrämjande 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Hälsotestet har gett mig nya synsätt att förändra min hälsa 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag känner att hälsotestet har gett mig motivation om att förändra min levnadsmönster 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag känner att hälsotestet har gett mig kunskap att förändra mina livsvanor 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Jag tror att personer i min närhet kommer att ge mig stöd i en förändring av mina 

livsvanor? 

På en skala mellan: 

1 - 6 

 

Del 3. Avslutande del  
Den avslutande delen innehåller frågor angående Hälsotestet och dess effekter. 

 

Tror du Hälsotestet kommer ge en positiv inverkan på frisknärvaron hos CSN? 

Ja, frisknärvaron kommer öka 

Nej, frisknärvaron kommer minska 

 

Motivera ditt svar? 

Kort fritextsvar 



	

Kommer du att försöka att ändra på din livsstil för att minska dina hälsorisker? 

Ja 

Nej 

Jag har inga direkta risker kopplat till min hälsa 

 

Motivera ditt svar? 

Kort fritextsvar 

 

Är det något du vill tillägga? 

Långt fritextsvar 

 

Du är nu klar med enkäten, tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Bilaga 3 

 

 
 

 



	

 

 
 

 
 



	

 
 

 

 
 



	

 
 

 
 

 



	

 

 
 

 



	

 

 

 



	

 

 
 

 



	

 

 

 



	

 

 

 


