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Abstract 

The aim of this qualitative study was to give an deeper understanding of how 

employees in the engineering industry experienced health education and how they 

understood and gave meaning to the terms health and health education. The study 

was based on interviews with eight men and women who participated in a health 

education project which had been held on their workplace. When the study took 

place the interviewees were in the age between 28 and 58 years. The results 

indicate that the employees understood health as a combination of both physical 

and psychological factors. The positive aspects described by the interviewees 

based on their experiences from the project were increase physical activities and 

that the project had helped them to get a better diet. In some cases the interviews 

had divided experiences about different parts of the project, but overall the result 

show that the interviewees were convinced that the project had helped them to 

improve their health and that the company was likely to benefit from the 

employees' improved health through reduced absenteeism and higher production. 
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1. Inledning 
Sveriges folkhälsoarbete är indelat i 11 övergripande målområden och ett av dessa är hälsa i arbetslivet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). Mellan år 1997 och 2001 ökade antalet personer som varit 

sjukskrivna mer än ett år från 75 000 till 120 000. Från 1998 och tre år framåt skedde en 

ökning av dessa sjukskrivningar med en takt på cirka 30 procent per år. Samtidigt ökade även 

antalet förtidspensionärer och personer som tog emot sjukbidrag. Den totala frånvaron från 

arbetet på grund av ohälsa uppskattades motsvara 800 000 årsarbeten, vilket innebär 14 

procent av befolkningen i arbetsför ålder (SOU, 2002). Trots att det, som ovan beskrivits, 

varit en period då antalet sjukskrivningar ökat i Sverige så har det under de senaste åren skett 

en minskning. Från år 2002 och framåt så har antalet sjukskrivningar minskat i antal, och år 

2009 var det totalt 96 000 personer som var sjukskrivna i Sverige (Försäkringskassan, 2010). 

Även hälsoläget i Sverige har i stort sett förbättrats under många årtionden, sett till bland 

annat medellivslängden, och en stor andel av de förekommande hälsoproblemen har minskat. 

Anledningen till detta är att det blivit ökade ekonomiska resurser, utbildningsnivån har höjts, 

sjukvården har blivit bättre och det finns ökade kunskaper om hur ohälsa ska förebyggas och 

hälsa främjas (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Även om antalet sjukskrivningar minskat och 

hälsoläget förbättrats med avseende att medellivslängden ökat så finns en rad hälsoproblem 

relaterade till arbetsplatsen (Hogstedt et al., 2004), vilket gör att det finns relevans att åtgärda 

problemen och på så vis minska antalet sjukskrivningar och förbättra hälsotillståndet hos de 

anställda (Hanson, 2004).  

  

Hanson (2004) menar att i en arbetsorganisation så är medarbetarnas hälsostatus av central 

betydelse för att verksamheten ska fungera väl, och detta synliggörs ofta genom att 

organisationer omnämner hälsorelaterade insatser i exempelvis verksamhetsberättelser och 

andra policydokument. Detta tyder på att kunskap finns kring vikten av välbefinnande och 

god hälsa bland medarbetare, men även om kunskapen finns så är det inte alltid att ord följs 

av konkret handling (Hanson, 2004). Därmed drar Hanson (2004) slutsatsen att det finns en 

skillnad mellan vad som sägs och vad som görs inom många företag och organisationer vad 

gäller hälsorelaterade insatser.  

 

Världshälsoorganisationen (1986) definierar i Ottawa charter vem de anser som ansvarig för 

att skapa förutsättningar för en god hälsa bland befolkningen. Där framgår det att de 

yrkesgrupper som arbetar med hälsa har ansvaret att medla mellan olika intressen i samhället 

och skapa goda förutsättningar för en hälsofrämjande miljö. Utöver dessa 
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grundförutsättningar så finns ett ansvar hos alla som är berörda, det vill säga allt från 

regeringen, hälsoorganisationer, icke statliga organisationer och industrier till media och 

privatpersoner. Tones och Green (2004) menar att samhället anses ha ett stort ansvar för 

befolkningen hälsa, enligt hälsopromotion som ideologi. Dock är det av stor betydelse att 

individen känner sig delaktig och anser sig ha möjlighet att påverka sin egen hälsa. Vikten av 

att de anställda har möjlighet att påverka hälsan och bidra med sin åsikt framkommer även i 

SOU (2002) där det har visats att samspel mellan arbetsgivare och anställda är en grund för 

framgång med hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen.  

 

Hälsa på arbetsplatsen har länge varit ett aktuellt ämne, och år 1912 kom den första 

arbetsskyddslagen. Lagen syftade till att förhindra uppkomsten av olyckor på arbetsplatsen 

och hemska arbetsförhållanden. Arbetet med arbetsskydd utvecklades därefter och 1978 

trädde en ny arbetsmiljölag i kraft. Begreppet arbetsskydd byttes mot arbetsmiljö och 

insatserna för att förbättra förhållandena på arbetsplatserna vidgades. Från det att fokus varit 

på motverkande av arbetsskador och olyckor vidgades det nu även mot främjande av såväl 

fysisk som psykisk hälsa (Bjurvald et. al., 2004).  

 

Enligt Angelöw (2002) fokuserar massmedia i dagens samhälle ofta mer på de negativa än de 

positiva hälsoaspekterna. Exempelvis gällande hälsa på arbetsplatser så läggs större fokus på 

ohälsa istället för att uppmärksamma de åtgärder som genomförs för att förbättra hälsan och 

arbetsmiljön. Angelöw (2002) menar vidare att istället för att bara se problem så är det viktigt 

att även fokusera på det som är positivt och förbättringar som uppnås på väg mot målet är 

viktiga att uppmärksamma. Det är viktigt att utgå från det ”friska” på arbetsplatsen. Ett 

synsätt där problemen står i fokus leder till att människor i många fall känner sig omotiverade 

och ser negativt på framtiden. Angelöw (2002) menar, som ovan beskrivits, att fokus för 

forskning inom hälsoområdet har varierat genom åren och en förändring har skett. Tidigare 

var utgångspunkten ofta relaterad till problem och hälsoarbetet utgick från ett patogent 

synsätt, det vill säga fokus var på sjukdom. Under senare år har det däremot blivit allt 

vanligare att fokusera på det som är friskt, ett salutogent perspektiv. Naidoo och Wills (2007) 

menar att en anledning till att tyngdpunkten för hälsoarbetet i Sverige har ändrats är att 

problembilden har förändrats från infektionssjukdomar till kroniska sjukdomar. Kroniska 

sjukdomar som cancer och kranskärlssjukdomar är även tätt sammankopplade med 

livsstilsfaktorer så som dåliga kostvanor, fysisk inaktivitet, rökning och en hög 

alkoholkonsumtion. På grund av denna förändring ligger tyngdpunkten för statens 
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hälsofrämjande insatser numera på förändring av riskbeteenden och livsstilsfaktorer (Naidoo 

och Wills, 2007). 

 

En av de insatser som genomförs för att främja hälsoläget inom organisationer uppger 

Angelöw (2002) är att genomföra olika typer av friskvårdsinsatser. Dessa insatser syftar enligt 

Korp (2003) till att förbättra individers hälsa genom olika aktiviteter och åtgärder som bland 

annat kan innefatta att förändra vanor gällande kost, motion, alkohol och stress. Anledningen 

till att många hälsorelaterade insatserna har för aviskt att förändra de vanor som nämns av 

Korp (2003) är att de har stor betydelse för en individs sammantagna hälsoläge (Jeding et al., 

1999).  

 

De som i huvudsak styr de hälsofrämjande insatserna i arbetslivet är, enligt Bjurvald et al. 

(2004), arbetsgivare och arbetstagare (ofta representerade av fackliga organisationer) 

tillsammans med företagshälsovården. Den första företagshälsovården kom redan under 40- 

talet och är numera en viktig resurs för att förbättra hälsan i arbetslivet (Bjurvald et al., 2004). 

Vidare menar även Jeding et al. (1999) att om det finns tillgång till en väl fungerande 

företagshälsovård så är förutsättningarna goda för att uppnå välmående bland de anställda. 

 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att företag och organisationer väljer att satsa på olika 

hälsoinsatser med syfte att främja de anställdas hälsa (Angelöw, 2002). Då dessa satsningar 

ökar i antal, och då de samtidigt i många fall innebär stora kostnader för organisationen, finns 

det intresse av att följa upp och utvärdera om insatserna uppfyller sitt syfte och att de 

anställdas hälsa verkligen förbättras.  

 

2. Studiens uppdragsgivare  

Utgångspunkten för denna studie är att studera och utvärdera ett friskvårdsprojekt utfört av 

företaget Humanresurs AB. Humanresurs AB är ett företag vars verksamhet innefattas av 

företagshälsovård, privatvård och vårdcentral. Företagshälsovården arbetar bland annat med 

att bedriva friskvård och det är framförallt det verksamhetsområdet som är aktuellt för denna 

studie (Humanresurs, 2012a). Antalet kunder som Humanresurs AB har är över 200 företag av 

varierande storlek. Att arbeta för en sund arbetsmiljö samt friska och välmående människor är 

två av Humanresurs ABs kärnvärden. Företagets mål är att minska sjukfrånvaron och de anser 

att en sund arbetsmiljö är en förutsättning för fungerande grupper och individer. 

Verksamheten baseras på vetenskap och beprövade metoder med avsikt att säkerställa 
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professionella insatser (Humanresurs, 2012b). Arbetet utvecklas utifrån dialog med kunder 

samt information från forskning och andra framgångar inom företagshälsovård, vilket har 

resulterat i att stort fokus läggs på förebyggande organisations- och friskvårdsinsatser 

(Humanresurs, 2012c). 

  

2.1. Uppdragsgivarens projekt 

År 2011 startade Humanresurs AB projektet Energistart på ett företag som arbetar inom 

verkstadsindustrin. Syftet som angavs med projektet var att förbättra de anställdas hälsa så att 

frisknärvaron skulle öka, höja företagets sammanlagda snittkondition, att få så många 

anställda som möjligt att ligga i närheten av testvärde 36 eller över (vid Åstrands test) när 

projektet var avslutat, samt att minst 50 procent av de anställda skulle skatta en upplevd 

förbättrad hälsa efter att projektet avslutats (Humanresurs, 2011).  

 

Alla anställda på företaget har fått möjlighet att delta i projektet, dock var det inte alla som 

valde att delta. De aktiviteter och åtgärder som deltagarna erbjudits att delta i, i samband med 

projektet, är att göra en hälsoundersökning innehållande test av blodsocker, blodtryck, 

blodvärde, midjemått och vikt samt ett konditionstest på cykel (Åstrandstest). Deltagarna har 

även svarat på en hälsoenkät och erbjöds möjlighet att gå på olika föreläsningar om bland 

annat kost, motion, stress och motivation. För att ytterligare förbättra hälsan bland de 

anställda så har ett antal individer på olika avdelningar utsetts till friskvårdsinspiratörer för att 

fungera som stöd för personalen vid olika hälsofrågor och dessa inspiratörer har i sin tur 

arrangerat en rad olika motionsaktiviteter som de anställda har inbjudits att delta i 

(Humanresurs, 2011).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande studie är att närmare granska och analysera erfarenheter och upplevelser 

av friskvårdrelaterade insatser bland anställda inom verkstadsindustrin. Mer preciserat 

kommer studien att besvara följande frågeställningar:  

  

 Hur definierar deltagarna begreppen hälsa och friskvård? 

 Vilka upplevelser har deltagarna av individuella hälsotester och övriga insatser 

inom ramen för projektet Energistart? 

 Hur ser de på sina egna förutsättningar att efter projekttidens slut upprätthålla god 

hälsa? 
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4. Definition av centrala begrepp 

Nedan beskrivs innebörden av de centrala begreppen hälsa och friskvård som är relevanta för 

denna studie.   

 

4.1. Hälsa 

Hälsa ses generellt som någonting positivt och begreppet är vanligt förekommande (Medin 

och Alexanderson, 2000). Anspaugh, Hamrick och Rosato (2009) menar även att ha god hälsa 

av många anses vara väldigt viktigt, men att hälsan ofta tas för given och åtgärder vidtas i 

många fall inte förrän en individ har ohälsa. Begreppet hälsa används ofta och i vardagen 

förutsätts att alla vet vad som avses med god hälsa. Dock finns det ett antal olika definitioner 

och tolkningar om vad hälsa egentligen är (Medin och Alexanderson, 2000). Det finns två 

grundläggande synsätt på hälsa som beskrivs av Blaxter (2010) och Medin och Alexanderson 

(2000). Dessa synsätt presenteras inom den biomedicinska inriktningen och den humanistiska 

inriktningen. Inom den biomedicinska inriktningen anses hälsa vara motsatsen till sjukdom, 

det vill säga om en individ inte är sjuk eller skadad så har hon hälsa. Ett sådant synsätt där 

ohälsan är i fokus kallas även för ett patogent synsätt. Motsatsen till patogent är salutogent, 

vilket innebär att hälsan och det friska är i fokus. Detta synsätt förekommer inom den 

humanistiska inriktningen. Medin och Alexanderson (2000) beskriver att det inom den 

humanistiska inriktningen finns ett antal ansatser som delar samma grundtanke om hälsa men 

skiljer sig i vissa avseenden. En av dessa ansatser är den holistiska ansatsen. Inom denna 

ansats ses hälsa som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är viktigt att se människan 

ur ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till sociala, fysiska och psykiska faktorer. Även 

Världshälsoorganisationen [WHO] (1998) delar detta synsätt och definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder. Vidare menar Medin och Alexanderson (2000) att uppnå hälsa, 

enligt den holistiska ansatsen, handlar om i vilken utsträckning en individ har möjlighet att 

förverkliga sina grundläggande mål. Ohälsa beror på individens uppfattning om tillståndet och 

hur den begränsar individen gällande att nå sina mål. För att en individ ska ha ohälsa behöver 

hon inte nödvändigtvis ha någon sjukdom, och sjukdom behöver inte nödvändigtvis innebära 

ohälsa. Detta framkommer även ur WHO:s definition av hälsa (WHO, 1998).  Enligt den 

holistiska ansatsen så har en individ hälsa så länge som de vitala målen kan uppnås. Vilka mål 

det är och om de är medvetna eller omedvetna skiljer sig från person till person (Medin och 

Alexanderson, 2000).  
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4.2. Friskvård 

Det finns en stor mängd forskning som behandlar ämnet hälsa och som beskriver olika typer 

av hälsofrämjande insatser, där friskvård kan anses vara en del (Angelöw, 2002). Begreppet 

friskvård uppkom troligtvis 1965 i en motion till riksdagen och har sedan dess använts som 

term inom det svenska hälsoarbetet (Nationalencyklopedin, 1991). Janlert (2000) klargör att 

trots att friskvårdsbegreppet har förekommit i Sverige under många är så finns ingen tydlig 

översättning till engelska, utan begreppet är egentligen unikt för Sverige. Det engelska 

begrepp som kan anses ligga i närheten av friskvård är health education, dock är begreppets 

innebörd mer lik den svenska termen hälsoupplysning. Även om det innebär en viss svårighet 

att översätta ordet friskvård till engelska så används det ofta i Sverige. Enligt Janlert (2000) så 

definieras friskvård oftast på ungefär samma sätt och han menar att det är ett ”allmänt uttryck 

som vanligen syftar på hälsofrämjande åtgärder som den enskilda själv kan vidta för att 

behålla eller förbättra sin hälsa (till exempel att äta näringsriktig kost, motionera och sova 

tillräckligt).” Carlén och Dahlqvist (2001) menar att friskvård är till för den enskilda 

individen och det är hon som väljer om hon vill delta och försöka förbättra hälsan eller inte. 

En annan definition av friskvård som finns är beskriven av Korp (2003) och definieras på 

följande sätt. Friskvård är aktiviteter eller åtgärder som riktas till individer eller mindre 

grupper och utförs för att individen ska få en förbättrad hälsa. De åtgärder som utförs är bland 

annat hjälp med förändrade vanor gällande kost, motion, alkohol och stress. Åtgärderna är 

ofta kopplade till organisationer eller företag.  

5. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som anses vara relevant för studien och de 

ämnesområden som behandlas är sjukskrivningar och hälsoproblem i arbetslivet, hälsa och 

hälsofrämjande insatser i relation till arbetsplatsen samt hälsofrämjande insatsers lönsamhet.   

 

5.1. Sjukskrivningar och hälsoproblem i arbetslivet 

Naidoo och Wills (2007) framhåller att en faktor som påverkar hälsan på ett positiv sätt är att 

ha ett arbete. Arbetet skapar självförtroende, självkänsla, upplevelse av en meningsfull 

tillvaro, ett socialt nätverk samt inkomst. Detta leder till att de som arbetar generellt har en 

bättre hälsa än de som är arbetslösa. Även Socialstyrelsen (2009) nämner arbetets positiva 

effekter på hälsan med avseende på att det bidrar till att få en inkomst, en social identitet samt 

socialt stöd. Trots de positiva effekterna uppger bland annat Hogstedt et al. (2004) att det 
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finns en rad hälsoproblem relaterade till arbetslivet. Försäkringskassan (2010) uppger att det 

under augusti 2010 var cirka 103 000 personer som fick utbetalning på grund av 

sjukskrivning.   

 

Det är ett betydande antal personer i Sverige som är sjukskrivna idag, även om antalet 

historiskt sett är lågt. Det har även visat sig vara vanligare med sjukskrivningar bland kvinnor 

än bland män. Socialstyrelsen (2009) visar i folkhälsorapporten från 2009 att det under 80- 

talet var lika vanligt med nedsatt arbetsförmåga bland kvinnor som bland men, men att det 

sedan dess skett en ökning bland kvinnor. Hogstedt et al. (2004) uppger att den huvudsakliga 

anledningen till att kvinnor i större utsträckning än män har nedsatt arbetsförmåga tros vara 

att kvinnor ofta har större press att sköta sysslor i hemmet än vad män har. En annan teori om 

varför kvinnor har fler sjukdagar än män, som presenteras av Socialstyrelsen (2009) och 

Hogstedt et al. (2004), är att kvinnor ofta arbetar på arbetsplatser med sämre arbetsmiljö. 

Detta kan exempelvis vara kommunalt eller inom landstinget medan männen i störst 

utsträckning arbetar inom den privata sektorn. Dock blir endast den första anledningen 

intressant att ta hänsyn till i denna studie, då samtliga personer som deltagit arbetar på samma 

arbetsplats.    

 

Av de personer som idag är verksamma inom arbetslivet upplever var femte person att de har 

besvär som orsakats i anslutning till arbetet. Besvären kan ha fysisk eller psykisk karaktär och 

de problem som är vanligast bland både män och kvinnor är stress, psykiska påfrestningar, 

påfrestande arbetsställningar samt tung manuell hantering. Förekomsten av dessa problem 

varierar dock inom olika yrkesgrupper. Stress och psykiska påfrestningar är vanligast bland 

tjänstemän, medan fysiska påfrestningar är vanligare bland arbetare. Det går även att se en 

skillnad mellan könen då både psykiska- och fysiska besvär som orsakats av arbetet drabbar 

fler kvinnor än män. För tjänstemän verkar inte åldern ha någon större betydelse vad gäller 

förekomsten av arbetsrelaterade besvär, däremot har det visat sig att bland arbetare ökar 

besvären i takt med stigande ålder (Arbetsmiljöverket, 2010).  Larsson, Sogaard och Rosendal 

(2007) framhåller vidare att ett av de mest förekommande hälsoproblemen bland den vuxna 

befolkningen är värk i nacke och axlar. Orsaken till dessa problem menar Barondess (2001) är 

faktorer på arbetet så som exempelvis statiskt arbete, repetetiva arbetsuppgifter samt mycket 

arbete vid dator. Dessa faktorer är vanligt förekommande inom många yrken, där ett av dem 

är arbete inom industri. En studie genomförd av Zebis et al. (2011) visar att besvär med värk i 

nacke och axlar kan minskas med hjälp av styrketräning. 
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Det som till stor del påverkar den psykiska hälsan är de krav som ställs på arbetet, vilken 

kontroll personen har över arbetet samt det sociala stöd som finns på arbetsplatsen (SOU, 

2002). Hogstedt et al. (2004) skriver om hur personer kan påverkas av höga krav i arbetet. 

Karasek och Theorell (1990) presenterar en modell som förklarar att det inte enbart är kraven 

som påverkar situationen utan även vilken förmåga personen har att hantera dessa. Om en 

person upplever sig ha kontroll över situationen och de rådande förhållandena så kan kraven 

snarare uppfattas som en positiv utmaning, istället för att bli ett problem. Saknar individen 

denna kontroll kan samma krav istället komma att leda till negativ stress. Ett annat sätt att 

hantera påfrestande situationer och höga krav är att skapa en balans mellan andra företeelser i 

tillvaron. Detta kan innebära att om det, under exempelvis några dagar, är stora påfrestningar 

på arbetet så kan detta vägas upp med att det senare blir en lugnare period med möjlighet till 

återhämtning.  

 

5.2. Hälsa och hälsofrämjande insatser i relation till arbetsplatsen 

Enligt Jeding et al.(1999) påverkas individens hälsa av en rad olika faktorer. Dessa faktorer 

innefattas bland annat av genetik. Vissa personer har exempelvis lättare att drabbas av olika 

sjukdomar. Ytterligare en faktor som är avgörande för en individs hälsa är den sociala miljön 

och den livssituation som personen befinner sig i (Jeding et al., 1999; Thomson och Menckel, 

1997). Arbetsplatsen och hemmet är de sociala och fysiska miljöer som har störst påverkan på 

individen eftersom det är där som den mesta tiden tillbringas (Jeding et al., 1999). Att 

arbetsplatsen har stor inverkan på en individs hälsa framhålls även av Statens folkhälsoinstitut (2011). 

Statens folkhälsoinstitut (2010) framför vidare att arbetslivet är en central del, och har stor 

påverkan på landets folkhälsa. Arbetsgivaren har en betydelsefull roll i hälsoarbetet när det 

gäller att erbjuda en god arbetsmiljö och bra anställningsformer, samt ge möjlighet att skapa 

en god balans mellan arbete och fritid. Arbetsplatsen har även möjlighet att förebygga ohälsa 

och främja hälsan hos de anställda genom att erbjuda insatser som kan innefatta förändring av 

levnadsvanor.  

 

Jeding et al. (1999) menar att en förutsättning för ett positivt hälsoläge inom organisationer är 

att ledningen har grundläggande kunskaper om vad som krävs för en friskare arbetsplats. 

Angelöw (2002) föreslår två olika åtgärder att använda sig av för att förbättra hälsan på 

arbetsplatsen. Två organisatoriska åtgärder är friskvård och samarbete med företagshälsovård 

eller andra resurser. Friskvårdsinsatser är framgångsrika för att förbättra hälsan på 
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arbetsplatser och insatserna kan bland annat innehålla åtgärder som införande av friskvård på 

arbetstid, fysisk aktivitet, obligatorisk friskvård, rökavvänjning, hjälp för minskad 

alkoholkonsumtion, viktminskning och olika former av friskvårdsinsatser (Angelöw, 2002). 

Fysisk aktivitet, som är en av insatserna, leder till avsevärt mindre risk att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ 2 diabetes, övervikt, depression samt vissa former av 

cancer (Begg et al., 2000; Haskell et al., 2007). Cohen, Janicki- Deverts och Miller (2007) 

förklarar även att fysisk aktivitet minskar risken för stress och ökar psykiskt välmående. Om 

ett samarbete finns med en företagshälsovård så ökar möjligheterna ytterligare till ett 

förbättrat hälsoläge (Angelöw, 2002). Företagshälsovården är en specialistresurs som är viktig 

för arbetsplatsen då den arbetar för att förbättra hälsotillståndet inom organisationen. De som 

arbetar på företagshälsovården har god förmåga att bedöma om det finns behov av anpassning 

gällande arbetsplatsen och de anställdas förutsättningar (SOU, 2002).   

 

Angelöw (2002) menar att en betydelsefull aspekt för att en positiv utveckling ska ske 

gällande hälsa på arbetsplatser är att människorna som arbetar där får vara delaktiga och delta 

i förändringsprocessen. Även Arneson (2005) poängterar att de personer som arbetar inom 

företaget bör få möjlighet att medverka och engageras vid genomförande av hälsofrämjande 

insatser. Angelöw (2002) menar vidare att om de anställda får vara med och bidra med sina 

åsikter vad gäller bland annat förslag på åtgärder så ökar motivationen till förändring. Gard 

(2002) framhåller att känna sig motiverad är en viktig förutsättning för att genomföra 

förändringar av beteendet och på så sätt förbättra hälsan på en arbetsplats. Ett sätt att öka 

motivationen hos människor, som uppges av Angelöw (2002) vara att låta dem inspireras av 

andra som har lyckats uppnå det de själva vill uppnå. Vetskapen om att någon annan har 

klarat det ökar tron på att själv kunna göra samma sak. Detta innebär att när en hälsoinsats ska 

genomföras kan det vara bra att visa liknande projekt som har lyckats och lett till förbättrad 

hälsa. Naidoo och Wills (2007) menar också att människor gärna tar efter beteenden som 

innehas av personer de beundrar och ser upp till. Utöver motivation uppger Angelöw (2002) 

att det är betydelsefullt att ha realistiska mål för förändring samt en tro på att det är möjligt att 

genomföra. Ett bra sätt är att bygga vidare på det som fungerar bra på arbetsplatsen (Angelöw, 

2002). Vidare menar Medin och Alexanderson (2000) i likhet med vad som framgår i SOU 

(2002) att det är av stor betydelse att de som arbetar kollektivt för att förbättra hälsan delar 

samma kunskaper och värderingar. En individs kunskap, attityd och värderingar är även 

avgörande för hur personen reagerar vid ohälsa. 
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Faskunger (2001) uppger att målet med hälsofrämjande insatser i många fall är att förbättra 

hälsan hos de som deltar, och de som arrangerar insatserna vill komma åt de som idag har en 

dålig hälsa. Hälsan förbättras genom att förändra de beteenden som ligger till orsak för den 

dåliga hälsan. Prochaska (1992) menar dock att ett problem med metoden har varit att det 

finns bristande kunskap och erfarenhet inom området. Faskunger (2001) framhåller att 

förväntningarna på de hälsofrämjande insatser som genomförts ofta har varit att deltagarna 

ska göra en drastisk förändring av sitt beteende. Detta sker dock väldigt sällan då en 

livsstilsförändring som leder till förbättrad hälsa i många fall tar tid. Detta gäller speciellt för 

personer som har dålig hälsa på grund av att de är motvilliga till att förändra sitt beteende. Ska 

dessa personer förändra sitt beteende krävs i många fall längre tid än vad som är avsatt för den 

hälsofrämjande åtgärden. Att situationen är så menar Prochaska, Norcross och DiClimente 

(1994)  leder till att de som inte varit intresserade av att förändra sitt beteende har tvingats till 

för tidig handling. Vidare innebär det att hälsofrämjande insatser i många fall egentligen kan 

sägas rikta sig till de som redan är beredda att förändra sin livsstil.  

 

Hur benägen en person är att förändra sitt beteende menar Faskunger (2001) kan förklaras 

utifrån Prochaskas transteoretiska modell. Denna modell förklarar gradvis den 

förändringsprocessen som sker från problembeteende till ett hälsosamt beteende. Vart i 

processen en person befinner sig beror på hur villig han eller hon är att förändra sitt beteende 

och påverkas bland annat av omgivning, socialt stöd, självförtroende och vilket engagemang 

personen har. Transteoretiska modellen består av fem stadier. Det första stadiet är 

förnekelsestadiet och innebär att en individ inte inser att han eller hon har ett problem och 

därför inte funderar på en förändring. Andra stadiet är begrundarstadiet som innebär att 

individen har insett att han eller hon har ett problem och även börjat fundera på att förändra 

det. Efter begrundarstadiet kommer förberedelsestadiet där individen har börjat planlägga för 

förändring inom en snar framtid. I nästkommande stadium påbörjar individen förändring och 

bevarar den. Detta kallas för handlingsstadiet. I det femte och sista stadiet, aktivitetsstadiet, 

fortsätter individen bevara det nya beteendet och ser till att undvika återfall.  

 

Målet med de olika stadierna i den transteoretiska modellen är att hela tiden arbeta för att 

komma ett steg närmre nästa stadium. För att beteendeförändringen ska bli så effektiv som 

möjligt, och att ett hälsosammare liv ska uppnås, så är det bra att använda olika metoder 

beroende på vilket stadium en individ befinner sig i. Det kan exempelvis vara bra med ny 

kunskap för de som inte insett att de har ett problem, medan de som redan är villiga att göra 
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en förändring inte behöver kunskap utan kanske mer motivation och uppmuntran (Faskunger, 

2001).  

 

5.3. Hälsofrämjande insatsers lönsamhet 

Statens folkhälsoinstitut (2010) framhåller att en anledning att försöka förbättra hälsan bland 

befolkningen, utöver hälsovinsten i sig, är att hälsoläget påverkar den ekonomiska tillväxten, 

och tillväxten i sin tur har en positiv inverkan på hälsan. Enligt Hanson (2004) och Jeding et 

al. (1999) så bidrar en bra arbetsmiljö till att arbetarna mår bättre vilket leder till högre 

närvaro, bättre prestation och ökad kvalitet i arbetet. Angelöw (2002) uppger att det finns en 

rad olika företag och organisationer som har satsat på hälsofrämjande insatser och gjort stora 

vinster på detta, både vad gäller hälsa men även ekonomiskt. Stora Enso Fors AB har arbetat 

med en mängd hälsofrågor och på så vis ökat andelen långtidsfriska från tre procent 1991 till 

23 procent 1997. Det genomförda projektet kostade sex miljoner kronor men ledde till 

besparingar på ungefär 30 miljoner kronor. Ett annat exempel är Värö Bruk AB som genom 

hälsofrämjande insatser minskade antalet sjukskrivningar från 4,6 till 4,2 procent, vilket gav 

en årlig besparing på drygt två miljoner kronor. Exakt vilka insatser som genomförs och hur 

stor vinsten blir varierar mellan olika organisationer, men det som är gemensamt för projekten 

är att om rätt metoder används så kommer det i slutänden ge ett lönsamt resultat både för 

hälsa och för ekonomi (Angelöw, 2002). 

 

Utöver de insatser som arrangeras på enskilda företag så genomförs det även mer omfattande 

insatser för att främja hälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Exempel på en sådan insats är 

projektet Sunt liv, där många kommuner och landsting deltagit. Under hösten 2002 var det 40 

organisationer som hade intresse att delta i projektet. Projektets syfte var att förbättra 

arbetsmiljön och hälsan för att därmed minska antalet sjukskrivningar. Detta genom att ett 

antal konsulter skulle hjälpa organisationerna att förbättra hälsan. Efter utvärdering av 

projektet framkom bland annat att det är av betydelse att deltagarna kan avsätta tid för 

projektet, det är viktigt att projektet har ett tydligt definierat syfte, och att det vid 

uppstartandet av ett nytt projekt är det bra om de som arbetar inom organisationen är delaktiga 

för att de har kunskap om hur organisationen fungerar. Det är en fördel om personer och 

organisationer som ska vara med i projektet deltar från början för val av metod, upplägg och 

acceptans (Järvholm, Reuterwall och Waling, 2008).    
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Även andra aspekter av metoden som är relevanta för studien beskrivs.    

 

6.1. Metodval  

Utifrån studiens angivna syfte har kvalitativ intervju valts som metod för datainsamling. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att intervju är en form av strukturerat samtal. Samtal 

har sedan en lång tid tillbaka varit en metod för att skaffa kunskap och inom området för 

pedagogik och hälsa har intervju som metod vanligen använts sedan flera decennier tillbaka. 

Att det blir vanligare att använda kvalitativa metoder förklaras utifrån en så kallad kvalitativ 

inställning. Det finns en vilja att förklara och beskriva de processer och företeelser som 

förekommer i världen. Att ha en kvalitativ inställning betyder att det som fokuseras är bland 

annat att studera de vardagliga och kulturella aspekterna av hur människor tänker, lär, förstår, 

handlar och uppfattar sig själva (Kvale och Brinkmann, 2009). Utifrån den information som 

presenterats här och utifrån det faktum att föreliggande studie syftar till att studera anställdas 

erfarenheter och upplevelser av projektet så ansågs intervju vara en relevant metod.     

 

6.2. Urval  

Respondenterna som deltog i studien var fem män och tre kvinnor i åldrarna 28- 58 år, som 

deltagit i projekt Energistart. Urvalet gick till så att den person från Humanresurs som 

ansvarade för konditionstestningen inom projekt Energistart valde ut åtta personer när de kom 

för att testa konditionen. De åtta personer som först bestämde sig för att delta i studien var de 

som sedan intervjuades. Anledningen till att urvalet skedde i samband med konditionstestet 

var att denna aktivitet, i kombination med hälsotestet, var den enda som samtliga deltagare 

medverkat i.  

 

Av de personer som deltog i studien arbetade de flesta med administrativa arbetsuppgifter och 

några inom företagets verkstad. Det fanns ingen vetskap om detta vid urvalet utan det 

framkom under intervjuerna. Initialt fanns en tanke om att enbart intervjua män då de var i 

majoritet på den aktuella arbetsplatsen och bland deltagarna i projekt Energistart, men då 

skillnaden inte anses vara allt för stor (det var tre gånger så många män som kvinnor som 

deltog vid första konditionstestet, av det totala antalet 263) togs beslut att omfatta såväl män 

som kvinnor i studien. Anledningen till att intervjuerna genomförs enbart med de individer 
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som deltagit i projektet är att studien behövde avgränsas då den skulle genomföras inom 

angiven tidsram.   

 

6.3. Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

i syfte att fungera som stöd under intervjuerna. Frågorna är tematiskt och dynamiskt 

utformade så att de både bidrar till kunskap om studiens syfte samt har avsikten att skapa en 

avspänd och god stämning under intervjuns gång. Detta är två viktiga faktorer att ta hänsyn 

till enligt Kvale och Brinkmann (2009).  Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att 

frågorna som ställs är förberedda men samtidigt ges möjlighet att ställa följdfrågor och gå 

djupare på ämnen som visar sig intressanta och relevanta för studien. I konstruktionsprocessen 

av intervjuguiden utsågs två referenspersoner med kompetens och erfarenhet inom området att 

granska och komma med synpunkter på föreslagen intervjuguide. Dessa var, vetenskaplig 

handledare för uppsatsen och extern projektuppdragsgivare.  

 

6.4. Genomförande  

Av de åtta intervjuer som genomfördes så var den första tänkt att fungera som provintervju för 

att visa eventuella brister i intervjuguiden och andra aspekter med genomförandet av intervjun 

som skulle kunna förbättras. Dock ansågs den intervjun bli så bra att den också användes som 

material till studien. Varje intervju var mellan 24 och 46 minuter, men de flesta var cirka 30 

minuter. Intervjuerna genomfördes enskilt i ett konferensrum på företaget där 

intervjupersonerna arbetar. Detta för att ge dem möjlighet att intervjuas under arbetstid samt 

att det kan bidra till att personerna känner sig trygga och avslappnade. Under intervjuerna 

skedde ljudupptagning efter godkännande av intervjupersonen. Deltagarna informerades om 

studiens innehåll och övergripande syfte vid tillfället för intervjun men de flesta hade även 

fått ett brev med information skickad via e-post några dagar tidigare (se bilaga 2). 

Anledningen till att inte alla fått e- post var på grund av missförstånd. De deltagare som inte 

fått e-post fick brevet när de kom till intervjun. Efter intervjuerna transkriberades ljudfilerna 

till textfiler och i redovisningen av resultatet har intervjupersonerna tilldelats fingerade namn 

för att garantera konfidentialitet (Kvale och Brinkmann, 2009). De fingerade namnen är Rut, 

Ritva, Martin, Oskar, Gunnar, Bruno, Lena och Lennart.   

 



14 
 

6.5. Forskningsetiska principer 

För att skydda de individer som deltar i studien från överdriven insyn i exempelvis 

levnadsförhållanden så finns ett antal etiska principer att ta i beaktande. Dessa etiska principer 

är fyra stycken och innefattas av ett informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

samt ett nyttjandekrav. De två första principerna, informationskravet och samtyckeskravet, 

innebär att de som deltar i studien ska bli informerade om allt som kan tänkas beröra dem och 

vara avgörande för om de väljer att delta i studien eller inte, samt att deltagarna ska ge 

samtycke till deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie uppfylls dessa krav på så vis 

att intervjudeltagarna fick information om studien vi det brev som skickades ut via e-post (se 

bilaga 2) och i samband med intervjuerna. Deltagarna fick vid detta tillfälle även möjlighet att 

ställa frågor och ge sitt godkännande att delta i studien. Om någon av intervjupersonerna av 

någon anledning önskat avsluta sitt deltagande i studien hade jag som forskare accepterat 

detta utan att ifrågasätta då det är en betydande del av de etiska principerna. Ytterligare en 

etisk princip är, som ovan nämnt, konfidentialitetskravet. Detta innebär att de som deltar i 

studien i största möjliga mån ska få vara konfidentiella, det vill säga att de uppgifter som 

används i studien inte ska gå att härleda till den individ som berörs (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det är med hänsyn till det som fingerade namn använts. Dock finns en risk för internt 

igenkännande bland de personer som deltagit eftersom de arbetar inom samma företag. För att 

det inte ska vara möjligt att via projektets namn härleda föreliggande studie till företaget där 

projektet utförts så gavs även projektet ett fingerat namn. Detta fingerade namn är projekt 

Energistart. Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter 

som samlas in enbart får användas i forskningssyfte och inte användas eller lånas ut för 

kommersiell användning (Vetenskapsrådet, 2002). Även det kravet uppfylls av studien då 

inga uppgifter använts till annat än att författa denna uppsats.  

 

6.6. Analysmetod 

Intervjuerna analyseras utifrån metoden meningskategorisering (Kvale och Brinkmann, 2009) 

som framförallt syftar till att framhålla meningen i det som sägs. Denna studies analysteman 

konstruerades utifrån studiens övergripande syfte och frågeställningar. Analysprocessen 

innebar att den transkriberade intervjutexten noggrant lästes igenom upprepade gånger. Under 

denna genomläsning utkristalliserades därefter tre teman. Varje tema analyserades sedan 

vidare för att hitta ytterligare underliggande teman. Kategoriseringen gav en överskådlig blick 

av data vilket underlättade sökandet efter likheter och olikheter i materialet. De slutgiltiga 

temana kom att bli hälsans innebörd och betydelse, friskvård och friskvårdsrelaterade 
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insatser samt uppfattningar om projekt Energistart. Varje tema innehåller även ett antal 

underkategorier för att skapa en tydlig struktur vid presentationen av materialet. I 

resultatredovisningen avslutas varje tema med en analys där slutsatserna ställs i relation till 

tidigare forskning. 

   

6.7. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

All forskning bör vara utförd med god kompetens och hög kvalitet. Två begrepp som är 

relaterade till detta är validitet och reliabilitet (Fejes och Thornberg, 2009). Validitet används 

för att kontrollera en studies kvalitet genom att ta reda på om det som avsågs undersökas var 

det som faktiskt undersöktes. Begreppet har sin grund inom kvantitativ forskning men går till 

viss del att använda även inom kvalitativa studier. För att uppnå en hög validitet krävs ett 

noggrant och systematiskt genomförande under hela forskningsprocessen och resultatet ska 

vara väl förankrat i data. Detta kan till viss del vara problematiskt i kvalitativa studier då 

resultatet till stor del innehåller forskarens tolkningar av materialet (Fejes och Thornberg, 

2009). För att i denna studie öka kvaliteten med avseende på validitet har en avgränsning 

gjorts. Det innebär att antalet intervjuer har begränsats för att möjliggöra en noggrann och 

trovärdig granskning av data inom projektets givna tidsram. Därutöver har en medvetenhet 

funnits närvarande om att undvika förutfattade meningar om resultatet. Fejes och Thornberg 

(2009)  menar att detta är faktorer som är avgörande för studiens kvalitet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver kvalitetsbegreppet reliabilitet i relation till 

intervjustudie och menar att det handlar om ifall resultatet kan reproduceras och bli detsamma 

om studier inom området utförs av andra forskare. Reliabiliteten i denna studie stärks av det 

faktum att intervjuguiden är utformad på ett sätt som skapar förutsättningar för 

intervjudeltagaren att svara på frågorna utan att påverkas av exempelvis intervjuarens 

uppfattning. Att intervjupersonen kan svara utan att påverkas av ledande frågor uppger Kvale 

och Brinkmann (2009) är en betydande faktor för att stärka forskningens reliabilitet.   

 

Generaliserbarhet innebär i vilken utsträckning en undersökning kan översättas och användas 

i andra sammanhang som inte ingått i studien. Generaliseringen handlar således om för vilka 

personer eller grupper studien kan vara betydelsefull. Kvalitativa studier är svåra att 

generalisera över hela befolkningen. Istället går det att göra en analytisk generalisering som 

innebär att en noggrann bedömning görs av i vilken utsträckning resultatet från en studie kan 

användas som vägledning för möjliga skeenden i en annan situation (Kvale och Brinkmann, 
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2009). Önskvärt för denna studie hade varit ett större urval samt att även de som valde att inte 

delta i projekt Energistart hade intervjuats. Studien är relativt liten och kan därför inte 

generaliseras över hela befolkningen. Dock kan resultatet i viss mån överföras till liknande 

situationer.   

 

7. Resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis ges en kort beskrivning av 

temat. Därefter presenteras några intervjucitat som illustrerar hur detta kommer till uttryck, 

och därefter relateras resultatet till tidigare forskning i anslutning till en analys.  

 

7.1. Hälsans innebörd och betydelse 

Hälsa var ett centralt ämne under intervjuerna och deltagarnas uppfattningar om vad hälsa är, 

vilka faktorer som påverkar hälsan och vilken betydelse hälsa har presenteras nedan.   

 

Intervjudeltagarnas uppfattning om vad hälsa är 

Samtliga intervjudeltagare, utom Rut och Ritva, beskriver hälsa som att må bra. Sedan ger de 

en utförligare beskrivning över vad de menar att det innebär. Dessa beskrivningar presenteras 

senare och till en början redogörs istället för de uppfattningar som avviker från majoriteten.  

Rut var en av deltagarna vars tankar om hälsa skiljer sig från mängden. Hon menar att hälsa är 

att röra på sig och äta bra mat. Den andra av deltagarna med avvikande uppfattning om 

begreppet hälsa var Ritva och hennes tankar om vad hälsa är presenteras i nedanstående citat. 

 

Välbefinnande. Att man är frisk och orkar göra det man vill göra. /…/. Känna att inte, att inte kroppen 

är den som begränsar mig. (Ritva) 

 

Rut och Ritvas syn på hälsa tolkas mer som faktorer som påverkar hälsan än ett konkret svar 

på vad hälsa är. Då ingen annan uppfattning om hälsa framkommit under intervjuerna lämnas 

deras åsikter för stunden och fokus läggs istället på vad de övriga intervjudeltagarna anser att 

hälsa är och vad de menar när de säger att det är att må bra.  

 

Hälsa för mig det är väl att man mår bra, att man trivs med sin kropp och ja rent allmänt känner att 

det fungerar bra. (Gunnar) 

 

Gunnar poängterar även, tillsammans med Lennart och Oskar, vikten av att inte vara sjuk eller 

skadad.  Oskar säger att det är viktigt att vara glad och inte ha värk. Han menar att 

huvudsaken är att det är möjligt att röra sig och göra det som är av intresse, att kunna ägna sig 



17 
 

åt sina fritidsintressen. Utöver denna förklaring på vad det är att må bra ges exempel som att 

orka med det man ska göra, vara utvilad samt att känna sig pigg och stark. Bruno påpekar 

även att hälsa kan innebära olika saker för olika personer. 

 

Det är hälsa då man mår bra. Ja, och så då man får göra det man vill göra. Och att man känner sig, 

att man styr sitt liv. /…/. En del tycker ju att hälsa är bra och sitta och se på sporten på tv, andra 

tycker det är bra att simma, eller vad vet jag. (Bruno) 

 

Utöver att hälsa är att må bra så är de flesta av intervjudeltagarna även överens om hälsa 

handlar både om fysiskt och psykiskt välmående. Gunnar anser att den mentala hälsan är 

oerhört viktig, kanske ännu viktigare än den fysiska hälsan. Lennart och Martin menar att 

välbefinnande är en kombination av fysisk och psykisk hälsa och Lena och Rut är av åsikten 

att den psykiska och fysiska hälsan är tätt sammanbundna med varandra.  

 

Att må bra psykiskt så måste man må bra fysiskt. Att det hör ihop och att man måste vara i 

balans med bägge sakerna liksom. Och att hälsa om man säger bara som kondition det är sådär 

det har jag märkt själv, och det har man hört också, att röra på sig fysiskt så mår man bättre 

psykiskt. (Rut) 

 

Har man en bättre fysisk hälsa så mår man ju psykiskt bättre också, oftast i alla fall. Och mår 

man psykiskt bra så orkar man mer kanske ta tag i sin fysiska bit också. (Lena) 

 

Möjligheter att uppnå god hälsa 

Hur en individs hälsostatus är beror på en rad olika faktorer. Två faktorer som samtliga 

intervjudeltagare nämner som viktiga aspekter för att uppnå en god hälsa är fysisk aktivitet 

och goda matvanor.  

 

Maten är ju viktig. Äter man bara älgkött och pärer då går det där bra. Nej men lite grann så. 

Lite basic och inte sånt där hokus pokus då, då går det dåligt. Så att äta, sova och röra sig det 

tror jag är viktigt (Bruno) 

 

Rör man sig mycket behöver man sova. Så behöver man äta riktig mat. Det är ju så. Gör du 

ingenting så behöver du ju inte sova eller äta eller nånting va. (Bruno)  

 

Ovanstående citat är talande för att beskriva vilka faktorer intervjudeltagarna anser ha 

betydelse för en god hälsa. Utöver fysisk aktivitet och goda matvanor anser flertalet av 

intervjudeltagarna att tillräckligt med sömn är viktigt för hälsan, vilket även framgår ur 
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Brunos citat. Sömn är det ämne som tillsammans med kost, stress och motion har berörts vid 

de föreläsningar som har ingått i projekt Energistart. Ytterligare aspekter som nämns utöver 

sömn, fysisk aktivitet och en god kost är att även familj och jobb tillsammans med andra 

aspekter påverkar hälsan.  

 

För egentligen allting som är positivt är ju bra. (Lennart)  

 

Så länge du har din frihet och kan göra det som du vill göra på din fritid då är det. Då är det 

en bra hälsa. (Oskar)  

 

Att frihet är en faktor som är viktig för hälsan poängteras även av Bruno. De faktorer i arbetet 

som kan påverka hälsan positivt, enligt ett antal intervjudeltagare, är bland annat en god 

stämning på arbetsplatsen och positiva och stödjande kollegor. Även kontakt med kunder och 

andra människor i arbetslivet upplevs som positivt och Gunnar nämner att han ibland kan 

sakna det i sitt arbete då han är ganska isolerad på sitt kontor.  

 

Att det finns en rad faktorer som intervjudeltagarna anser ha en positiv inverkan på hälsan 

konstateras ovan, men det finns även faktorer som anses ha en negativ inverkan. Lena berättar 

att hon under en period har haft väldigt mycket att göra på jobbet, och detta tillsammans med 

allt som ska hinnas med i hemmet och på fritiden har lett till att hon varken har haft till eller 

ork till att motionera. Hon beskriver det genom följande citat.  

 

Motionerandet till exempel det är ju tyvärr ett av det ofta som blir bortstruket när det 

fattas tid, och det är ju fel. Man ska väl ta hand om sig själv först för att orka ta hand om 

alla andra.  Men det blir inte riktigt så alla gånger. Men jag har, det har funkat lite bättre 

nu. Jag har försökt ta tag i det men det, det går upp och ner. (Lena) 

 

Även Rut nämner att det periodvis kan vara mycket att göra på jobbet och detta kan leda till 

att hon ibland känner sig stressad att hinna med de uppgifter som ska genomföras. Gunnar 

upplevde tidigare sitt arbete som stressigt ibland, men efter att ha bytt arbetsuppgift är det 

lugnare. Han upplever även att arbetet är väldigt statiskt då han sitter mycket vid datorn, 

vilket har lett till att han fått problem med musarm.  
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Arbetstiderna kan även den ha inverkan på hälsan, uppger två av intervjudeltagarna. De 

personer som påpekar detta arbetar skift, och nämner arbetsformen som både en positiv och 

negativ aspekt.  

 

Det blir lite mer fritid om man har jobbat skift då. Men dagtid är, man känner ju det där 

ju äldre man blir ju bättre är det för kroppen. Man få mer regelbundna tider.(Lennart) 

 

Som ovanstående citat illustrerar så anses en av de positiva aspekterna med skiftarbetet vara 

att det skapar mer ledighet än att arbeta dagtid. Det negativa med arbetsformen, menar Oskar, 

är att mat- och sovvanor påverkas negativt.  

 

En annan faktor som ses som både positiv och negativ av ett antal intervjudeltagare är att ha 

många olika arbetsuppgifter och mycket att göra. Detta skapar stor variation men kan även 

leda till stress. Att själv kunna planera sin tid och hur arbetet ska genomföras fram till 

slutdatumet för uppgiften kan vara positivt menar Martin, men det kan även leda till en 

långsiktig press.  

 

Betydelsen av en god hälsa 

Intervjudeltagarna svarade på frågan vad de anser att en god hälsa har för betydelse, och det 

som framkom var att Gunnar, Lena och Martin anser att om en person har dålig hälsa och inte 

mår bra så påverkar det hela tillvaron.  

 

Det påverkar det mesta egentligen. Hur man bemöter människor, ja hur bra man utför 

sitt jobb och… det liksom påverkar ju hela livet egentligen. Om man inte mår bra då är 

det ju svårt att få någonting att fungera så att säga. (Gunnar) 

 

Mår man bra så känns ju allting mycket bättre, man orkar ju mer. Än om allt är jobbigt, 

då ja är ju ingenting roligt. (Lena)  

 

Bruno håller med om att god hälsa gör att man orkar mer och nämner även att det bidrar till 

att man oftare är pigg och glad, samt att en god hälsa minskar risken att drabbas av sjukdomar 

som exempelvis förkylning. Andra fördelar med en god hälsa som nämns av Lennart är att du 

förväntas leva längre och kan skjuta upp problem som ofta kommer i samband med stigande 

ålder. Det kan exempelvis vara problem som ont i ryggen som gör att vardagliga saker som att 
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bädda sängen blir svåra att hantera. Med en god hälsa kan problem som dessa, i vissa fall och 

till viss del, förhindras enligt Lennart. 

 

Som ovanstående stycke beskriver så anser intervjudeltagarna att individens hälsa påverkar 

livet på ett eller annat sätt. En stor del av livet spenderas, som tidigare nämnts, på 

arbetsplatsen vilket gör att även arbetet påverkas av en individs hälsa och detta är något som 

samtlig intervjudeltagare påpekar. 

 

Vissa jobb är ju inte speciellt fysiska men du kan ju ändå behöva en viss uthållighet 

och ja klara av även om du sitter vid ett skrivbord. Och kunna koncentrera dig och ha 

fokus på vad ska jag göra /…/. (Lennart)   

 

Ovanstående citat beskriver hur Lennart anser att en individs hälsa kan påverkar utförandet av 

arbetet. Oskar berättar, till skillnad från Lennart, inte om hur hans prestation på jobbet 

påverkas utan hur dålig hälsa kan leda till att du inte kan arbeta alls och vilken påverkan 

frånvaro från jobbet i sin tur har på hälsan. Oskar är ensam bland deltagarna om att nämna 

denna aspekt som beskrivs genom följade citat.  

 

Till att börja men du kan inte göra det jobb som du vill göra. Så du kan inte få det 

sociala livet som du har genom arbetet. Ifall du inte kan arbeta det är inte nå roligt 

alls. (Oskar)  

 

Analys 

Övergripande handlar intervjudeltagarnas syn på hälsa om att må bra både psykiskt och 

fysiskt så det blir möjligt att klara av vardagen. Det är även av betydelse att känna frihet och 

själv kunna fatta de beslut som ska tas. Allt detta kan jämföras med den humanistiska synen 

på hälsa som beskrivs av Medin och Alexandersson (2000). Intervjudeltagarna har ett 

salutogent synsätt i den bemärkelsen att de inte ser hälsa som enbart frånvaro av sjukdom utan 

anser även att andra faktorer är betydelsefulla.  Att faktorer som familj och en persons 

livssituation (av vissa) anses ha betydelse för hälsan innebär att intervjudeltagarna har ett 

helhetsperspektiv på hälsa som stämmer överens med den holistiska ansatsen. Dock är det 

ingen av deltagarna som nämner betydelsen av att kunna uppfylla vitala mål. Detta kan ändå 

tolkas som betydelsefullt för vissa intervjudeltagare då de nämner att de vill ha frihet och 

möjlighet att påverka sin tillvaro, samt att dessa mål även kan vara omedvetna.    
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De negativa faktorer i arbetet som nämns av intervjudeltagarna och kan ha en negativ 

inverkan på hälsan stämmer ganska väl överens med de problem som i litteraturen anges vara 

vanligt förekommande. Några av intervjudeltagarna nämner att de vid ett antal tillfällen 

upplevt stress, vilket Arbetsmiljöverket (2010) uppger som ett av de vanligaste 

hälsoproblemen i arbetslivet. Att en av de kvinnliga intervjupersonerna även uppger att hon 

inte haft tid att ta hand om sin hälsa på bästa sätt då hon haft mycket på jobbet i kombination 

med dagliga hushållssysslor, bekräftar påståendet att den höga andelen sjukskrivningar bland 

kvinnor kan bero på att de i många fall är ”dubbelarbetande” (Hogstedt et al., 2004). Detta 

även om intervjupersonen i fråga fortfarande arbetar och endast nämner detta som en 

påfrestande faktor. En annan faktor som nämns både av Arbetsmiljöverket (2010) och en 

intervjudeltagare är att det förekommer statiskt arbete i jobbet som leder till fysiska besvär. 

Då de fysiska besvären uppges förekomma i högre grad bland arbetare till skillnad från 

psykiska påfrestningar som uppges vara vanligast bland tjänstemän (Arbetsmiljöverket, 2010) 

kan det tyckas vara konstigt att fler intervjudeltagare nämner att de känner av stress, som är en 

psykisk påfrestning än andelen som nämner fysiska besvär. Grunden till det resonemanget är 

att de som arbetar inom verkstadsindustrin antas vara arbetare. Dock framkom det under 

intervjuerna att majoriteten hade administrativt arbete och således anses vara tjänstemän 

snarare än arbetare, vilket kan förklara fördelningen av upplevda psykiska och fysiska 

åkommor.   

 

En faktor som några av intervjudeltagarna anger påverkar hälsan negativt är om de har väldigt 

mycket att göra på arbetet, vilket skapar stress. Att ha mycket att göra anses av 

intervjudeltagarna vara roligt samtidigt som det kan leda till en stor press. Synen som några 

intervjudeltagare har att det är en fin gräns mellan vad som upplevs vara roligt och 

utvecklande till att blir en stressande faktor kan beskrivas utifrån Karasek och Theorells 

(1990) modell som innebär att hur situationen upplevs även beror på vilken förmåga en 

person har att hantera de rådande förhållandena. Karasek och Theorells (1990) nämner även 

att ett sätt att kunna hantera press är att balansera tillvaron mellan andra företeelser. Detta kan 

sägas göra av en av intervjudeltagarna då det under perioder är mycket att göra men senare 

kommer lugnare perioder där möjlighet till återhämtning finns.    

 

De faktorer som intervjudeltagarna i huvudsak anser bidra till en god hälsa är bra kost, fysisk 

aktivitet och sömn. Detta är i enlighet med de beteenden som förändringsåtgärder syftar till att 

förändra, och på så sätt förbättra hälsan (Korp, 2003), samt att dessa faktorer minskar risken 
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för bland annat hjärt- och kärlsjukdom, stress och högt blodtryck (Begg et al., 2000; Haskell 

et al., 2007; Cohen, Janicki- Deverts och Miller, 2007). Dessa faktorer har även varit i fokus 

under föreläsningar och aktiviteter i samband med projekt Energistart. Utöver dessa faktorer 

så anses personlig kontakt med arbetskollegor och kunder, samt en god stämning på 

arbetsplatsen vara av stor betydelse för vissa av intervjudeltagarna. Att det sociala livet är 

viktigt för hälsan menar även Medin och Alexanderson (2000) är en av grunderna för den 

holistiska synen på hälsa. Dock nämns inte detta utav alla intervjudeltagare utan enbart av 

vissa. En annan syn som framkommit under en av intervjuerna är att allt som är positivt är bra 

för hälsan. Detta kan till viss del bekräfta påståendet att hälsa ses som någonting positivt 

(Medin Och Alexanderson, 2000).  

 

Ytterligare ett påstående som en intervjudeltagare framhåller, och som stärks av litteraturen, 

är att arbetet i sig är av stor betydelse för en god hälsa (Hogstedt et al., 2004). Samtidigt som 

arbetet påverkar hälsan så har en persons hälsa betydelse för hur denne presterar på jobbet, 

menar intervjudeltagarna, Jeding et al. (1999) och Hanson (2004). Dålig hälsa leder till ökad 

trötthet, minskad energi och gör att det mesta i tillvaron känns jobbigt, beskriver deltagarna. 

Att en sämre hälsa leder till dessa faktorer kan antas vara en av anledningarna till att företag 

ofta tjänar på att genomföra insatser för att främja hälsan hos de anställda (Angelöw, 2002). 

Deltagarna menar även att om de anställdas hälsa förbättras leder det även till att de blir 

piggare och gladare i vardagen, vilket kan ses som en bonus med de insatser som genomförs.  

 

7.2. Friskvård och friskvårdsrelaterade insatser 

Detta tema beskriver intervjudeltagarnas uppfattning om vad friskvård är, hur den bedrivs 

samt vilka tidigare erfarenheter de har av friskvård. 

 

Intervjudeltagarnas uppfattning av friskvård 

Samtliga intervjudeltagare är överens om att friskvård på ett eller annat sätt innefattar fysisk 

aktivitet eller motion i någon form, då alla nämner detta i intervjuerna. På frågan vad 

intervjudeltagarna ser som friskvård så svarar Rut och Lennart att det är någonting 

förebyggande.  

 

Förebygga för sjukdom genom att i tid tänka på hälsa. Om man säger så att, ja va rädd 

om sig själv o sköta om sig själv. Inte vänta på att det händer någonting innan man 

börjar motionera till exempel. (Rut) 
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Lennart menar vidare att även om friskvård är någonting förebyggande så leder tankarna till 

någon som behöver rehabilitering av någon orsak, men han pratar även om motion och träning 

som används proaktivt. Utöver dessa synpunkter har han ytterligare en uppfattning. 

 

Friskvård är ju egentligen allt som du gör för att må bra. Sen vad det exakt är det… det 

kan ju vara bara en promenad eller att du går på teater. Motsatsen är väl att ja, nånting 

som bryter ner va. (Lennart)  

 

Oskar är den av intervjudeltagarna vars åsikt skiljer sig mest från de övriga. Han pratar till 

viss del om vad friskvård innebär, men poängterar tydligt att han är tveksam till det och anser 

att det i vissa fall är lite överdrivet.  

 

Jag är tveksam det här friskvård om det är rätt. Nuförtiden är det mycket som är fel 

och mycket som är mindre bra. Speciellt om man går igenom kost eller hur man åker, 

man rör sig och man tittar på tv eller om man… sådana här grejer. Det är överdrivet 

många gånger tycker jag. Så det är, jag tänker inte mycket på sånt. Jag vill göra det 

som jag vill göra. (Oskar) 

 

Oskar förklarar delvis sin tveksamhet genom att olika kulturer ser olika på exempelvis kost. I 

vissa länder anses en sak vara bra men i ett annat land anses det vara fel. Till exempel säger 

han att i ett land anses det vara bra att äta vitt bröd men i Sverige anses det vara helt fel. Oskar 

ser inte att befolkningen i de länder han jämför med mår sämre och anser därför att det borde 

gå lika bra att leva efter de principer som anses vara rätt där.  

 

Intervjudeltagarna har delvis skilda uppfattning om vad friskvård är, men även vart och hur 

den bedrivs. En av intervjudeltagarnas uppfattning skildras i nedanstående citat.  

 

Friskvård. Ja alltså det känns som att det är någonting som företaget anordnar för att 

de vill att de anställda ska må bättre. Det är vad jag tänker på i alla fall. Men det är väl 

kanske… friskvård det kan väl vem som helst ägna sig åt det är väl lite grann det jag 

gör egentligen när jag tränar, även fast jag gör det privat så att säga. Men jag 

associerar väl närmast till det företaget gör för att hjälpa oss anställda. (Gunnar)  

 

Gunnar är alltså av den åsikten att friskvård kan bedrivas både privat och inom företag, även 

om han främst associerar friskvård till företag. Bruno har ungefär samma åsikt som Gunnar i 

den meningen att han när han pratar om sina erfarenheter kring friskvård endast berättar om 
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aktiviteter anordnade av företag. Han anser att friskvård kan bedrivas både inom företag och 

privat och säger att friskvård för honom är det han gör hemma. De övriga intervjudeltagarna 

nämner inget konkret om de associerar friskvård till privatlivet eller företag, däremot relaterar 

Rut och Lena sina tidigare erfarenheter av friskvård till både privata aktiviteter och aktiviteter 

inom arbetslivet. Oskar å andra sidan sätter inte begreppet i relation till varken privatliv eller 

arbetsliv utan berättar enbart om innehållet.  

 

Tidigare erfarenheter av friskvård bland intervjudeltagarna 

När intervjudeltagarna fick frågan om de har några tidigare erfarenheter av friskvård så blev 

svaren varierade, men den enda som konkret svarade nej på frågan var Oskar. Av de övriga så 

gav alla exempel på saker de varit med om, även om Lena och Lennart till en början sa att de 

inte har några tidigare erfarenheter av friskvård. De som direkt svarar att de har kommit i 

kontakt med friskvård tidigare är Rut och Bruno. Rut säger att det har förekommit friskvård 

tidigare på arbetsplatsen som hon deltagit i och att hon även har ägnat sig åt friskvård på 

fritiden då hon har följt med kompisar på olika idrottsaktiviteter. Det Gunnar nämner som sina 

tidigare erfarenheter är hälsokontroller, hjälp med arbetsmiljö och ergonomi. Lennart berättar 

om olika tävlingar som har arrangerats av företaget och att de har uppmuntrat till deltagande i 

dessa. Även Bruno berättar om företagets tävlingar men påpekar att det är ju egentligen 

någonting som de anställda får göra själva och därför är han enligt min tolkning lite tveksam 

till om det räknas som friskvård i den meningen att det inte varit lika mycket planering och 

engagemang som i projekt Energistart. Lena nämner att företaget tidigare haft motionskort 

som personalen fått fylla i. Det anser hon vara en typ av friskvård då företaget uppmuntrar de 

anställda till fysisk aktivitet.    

 

Analys  

Intervjudeltagarna anser, i enlighet med Korp (2003) och Janlert (2000), att friskvård 

vanligtvis innehåller aktiviteter som exempelvis någon form av fysisk aktivitet. Utöver fysisk 

aktivitet har intervjudeltagarna delvis blandade uppfattningar om vad som anses vara 

friskvård, dock stämmer de flesta exempel överens med de åtgärder som Korp (2003) nämner 

i sin förklaring av vad friskvård är. Att friskvård kan innebära en rad olika insatser framgår 

även ur de exempel som givits gällande tidigare genomförda hälsosatsningar (Angelöw, 2002; 

Statens folkhälsoinstitut, 2011; Järvholm, Reuterwall och Waling, 2008). Ett exempel på vad 

friskvård kan vara, som nämns av en intervjudeltagare, är teater. Detta kan ses som en 

aktivitet som har till syfte att förbättra det psykiska välmåendet. Det är endast denna person 
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som nämner friskvårdsåtgärder som antas ha ett annat syfte än att i första hand förbättra den 

fysiska hälsan. Denna typ av åtgärd nämns heller inte i Korps (2003) eller Janlerts (2000) 

exempel på vilka åtgärder som kan ingå i friskvård.  Dock kan tilläggas att det trots detta är en 

aktivitet som mycket väl skulle kunna betraktas som friskvård av den anledningen att 

friskvård uppges syfta till att förbättra hälsan, och som tidigare nämnts så menar bland annat 

Medin och Alexanderson (2000) i enlighet med intervjudeltagarna att psykiskt välbefinnande 

är en del i att ha god hälsa. Ytterligare ett exempel på vad friskvård kan vara, utifrån en av 

intervjudeltagarnas tidigare erfarenheter, är hjälp med arbetsmiljö och ergonomi på 

arbetsplatsen. Dessa åtgärder nämns heller inte som friskvård i litteraturen men det går att föra 

ett resonemang som liknar det angående huruvida teater anses vara friskvård eller inte.  

 

Ett perspektiv på friskvård som nämns av både Korp (2003) och intervjudeltagarna är att 

friskvård ofta äger rum på företag. Detta påstående styrks även genom alla de exempel på 

tidigare genomförda friskvårdsinsatser som presenterats och som alla har bedrivits inom olika 

organisationer (Angelöw, 2002; Järvholm, Reuterwall och Waling, 2008). Dock finns en viss 

motstridighet då Janlert (2000) inte säger något konkret om detta, men han menar att friskvård 

är åtgärder som individen själv kan vidta både inom och utom arbetsförlagd tid. På så vis kan 

intervjudeltagarnas syn på hur friskvård bedrivs anses stämma överens med litteraturen då 

några av intervjupersonerna anser att det de gör på fritiden för att förbättra hälsan också kan 

ses som friskvård. Att de åtgärder som utförs på fritiden inte har något stöd från tidigare 

genomförda friskvårdsprojekt kan tänkas vara på grund av att åtgärder av den typen troligtvis 

inte dokumenteras i samma utsträckning som insatser inom organisationer.  

 

Ytterligare en aspekt som framgår i litteraturen (Korp, 2003; Janlert, 2000; Carlén och 

Dahlqvist, 2001), men som inte direkt nämns av intervjudeltagarna, är att friskvårdsåtgärderna 

ofta riktar sig till individer eller mindre grupper och inte större delar av befolkningen. Dock 

kan intervjumaterialet tolkas som att den uppfattningen delas även om det inte tydligt 

framkommer eftersom intervjudeltagarna annars troligtvis hade sagt att det var åtgärder 

riktade till större grupper, samt att vissa av deltagarna relaterar friskvård till det de själva gör 

för att må bra, vilket är på individnivå.  

 

Definitionen att friskvård, som enligt Korp (2003), är åtgärder som utförs i syfte att förbättra 

hälsan kan tolkas som att den uppfattas på samma sätt av intervjudeltagarna. Deltagarna säger 

inte rakt ut att det är det de menar men de åtgärder som de nämner som friskvård är samma 
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som de tidigare nämnt som viktiga faktorer för att förbättra hälsan. I litteraturen (Korp, 2003; 

Angelöw, 2002) nämns ett flertal olika friskvårdsåtgärder som vanligtvis genomförs för att 

förbättra hälsan. Två av dessa är rökavvänjning och hjälp till minskad alkoholkonsumtion. 

Dessa åtgärder berörs däremot knappt av intervjudeltagarna, även om några av dem nämner 

åtgärderna vid enstaka tillfälle. Det faktum att alkohol och tobak ges ytterst lite utrymme hos 

intervjudeltagarna, men betydligt mer plats i litteraturen, skulle möjligtvis kunna förklaras 

utifrån att projekt Energistart inte fokuserat så mycket på dessa aspekter och därmed påverkas 

intervjudeltagarna att inte tänka på de faktorerna när de relaterar till friskvård. En sista aspekt 

som relateras till friskvård av en intervjudeltagare är rehabilitering, men även att det kan vara 

förebyggande åtgärder. Den sistnämnda uppfattningen delas även av andra intervjudeltagare 

men inget nämns om detta i Korps (2003), Janlerts (2000) eller Carlén och Dahlqvists (2001)  

definition av friskvård.    

 

När intervjudeltagarna fick svara på frågan om de hade några tidigare erfarenheter av 

friskvård så rådde i många fall en viss tveksamhet. Det verkade som att intervjudeltagarna inte 

riktigt hade en klar och tydlig uppfattning om vad friskvård egentligen innebär. Visserligen 

förklarade de tidigare vad de ansåg friskvård vara, men många framhöll även att det var deras 

personliga uppfattning och inte nödvändigtvis stämde överens med den definition som är 

allmänt vedertagen. Att deltagarna inte har en tydlig uppfattning om innebörden av friskvård 

är något oväntat då det är ett vanligt begrepp samt att Janlert (2000) menar att begreppet oftast 

definieras på entydigt sätt.   

 

7.3.  Uppfattningar om projekt Energistart 

Intervjudeltagarnas uppfattningar och synpunkter om projekt Energistart avhandlades under 

intervjuerna och de åsikter som framkom presenteras nedan under rubrikerna projektets start, 

åsikter och tankar om projektets olika delar, upplevelse av projektet som helhet samt 

projektets inverkan på förutsättningar att förbättra hälsan.   

 

Projektets start  

Det finns i stort sett tre skäl som intervjudeltagarna anger till att de valde att delta i projekt 

Energistart. Motiven som angavs var att delta av anledningen att hälsa är något positivt som 

bör försöka förbättras om möjlighet ges, att det var av intresse att göra en hälsokontroll för att 

få information om den egna hälsostatusen samt att hälsa är ett personligt intresse. Det första 
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skälet till medverkan, som uppges av Rut och Lena, är att ett projekt för att förbättra hälsan är 

någonting positivt, och erbjuds chansen att delta är det därför dumt att tacka nej.  

 

Ja men man känner ju det att hälsan är ju en ganska viktig del. Och jag känner ju att 

man är väl kanske inte bäst på att ta hand om det. Och att få en sån här chans att få 

kolla upp och att få prova på, det är ju dumt att inte ta den när man får den. (Rut)  

 

Fyra av deltagarna anger att det kan vara bra och intressant att kolla upp hälsan för att se hur 

den egentligen är. Oskar berättar kort och gott att han ville veta hur han mådde. Martin 

tilläger att det kan vara bra att kontrollera att den egna uppfattningen om sin hälsa stämmer 

överens med hur den egentligen är. Han uttrycker det genom nedanstående citat.  

 

Få en lite grundläggande hälsokontroll och se lite grann hur, ja men vad har man för. 

Vad tycker andra att jag har för hälsa? Det är ju svårt själv att, jag menar jag tycker 

jag har en viss nivå men det är ju bra att få bekräftelse mot någon typ av mätsticka 

också. (Martin)  

 

Tredje och sista skälet till deltagande, som anges av Lennart, Ritva och Bruno, är att det är ett 

roligt evenemang som stämmer överens med deras intresse. Utöver de tre huvudsakliga 

anledningar till deltagande som framkommit så nämner Gunnar även att en ytterligare 

anledning till deltagande kan vara att det är ett trevligt avbrott i vardagen och han säger att det 

var positivt att inte behöva ta beslut om varje enskild aktivitet på en gång.  

 

Det var ju ingen jättestor grej heller att bara anmäla sig på en hälsokontroll /…/. Alla 

de här löpande evenemangen de var ju som, de kunde man ju ta ställning till eftersom 

och det är ju som ny anmälan för varje grej. Man behöver inte liksom ta på sig nåt 

jättestort åtagande direkt. Då kanske det skulle kännas lite jobbigare om man var 

tvungen att boka upp sig för två år framåt då och vara med på varenda grej. (Gunnar) 

 

I samband med att intervjudeltagarna fick berätta anledningen till deltagande i projektet så 

fick de även delge vilka förväntningar de hade på projektet innan det startade.  De 

förväntningar som nämndes var bland annat att lära sig nya saker, prova på olika aktiviteter 

samt att se hur företaget via projektet skulle lyckas locka dem som innan projektet var 

inaktiva att börja bli aktiva. Dessa anledningar uppgavs av Lennart och Ritva. Av de övriga 

deltagarna var det många som svarade att de inte direkt hade några förväntningar. Nedan 
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illustreras två citat som beskriver hur Lena och Bruno resonerar kring varför de inte hade 

några förväntningar på projektet. 

 

Förväntningar vet jag inte om jag hade, men jag hade väl förhoppningar om att jag 

själv skulle ha tagit tag i det mer än vad jag har gjort. (Lena)  

 

Förväntningar vet jag inte. Det var ju bara, det är ju samma grej som du gör i lumpen. 

Alltså egentligen. Jag vet inte förväntningar. Alltså jag tror inte, det kommer inte 

hända nå stort här, utan jag visste lite vad det var för någonting. (Bruno)  

 

Åsikter och tankar om projektets olika delar  

Det resultat som hittills presenterats om projekt Energistart berör deltagarnas uppfattningar i 

samband med starten av projektet. Under följande underrubriker kommer deltagarnas tankar 

om de olika delarna i projektet presenteras. 

Konditionstest och hälsoundersökning: 

Alla intervjudeltagare har genomfört samtliga konditionstest och hälsoundersökningar, och 

denna del av projekt Energistart är därmed den enda som samtliga intervjudeltagare har 

deltagit i. Alla är positiva till konditionstestet och hälsoundersökningen och anser att det är en 

väldigt bra förmån som företaget erbjuder. Många av deltagarna anser även att det är en stor 

fördel att få göra det under arbetstid.  

 

Att man har fått gjort en typ diabetes, ja blodsocker och hb och att vi har fått tagit såna 

prover, det har också varit liksom väldigt bra. Det är ju också en förmån. att få göra 

det liksom på, för det har vi ju haft på arbetstid. Det tycker jag också är bra att man 

liksom fått lite koll på. Man kanske glömmer bort det där ibland när man tänker att ja 

det där ordnar sig liksom men att då har man ju fått den kollen också. Det tycker jag 

var bra. (Rut) 

 

Martin är en av intervjudeltagarna som, utöver att beskriva vad som varit positivt med 

konditionstester och hälsoundersökningar, även har några kritiska synpunkter. Han hade, för 

egen del, gärna gjort ett maxtest istället för det submaximala test som genomfördes för att 

testa konditionen. Detta för att få ett mer korrekt värde på den maximala 

syreupptagningsförmågan.  Dock är han noga med att poängtera att han förstår att det vid den 

här typen av projekt passar bättre med ett submaximalt test, då det är bättre för majoriteten. 

Han berättar även att han inte haft så stor nytta av hälsosamtalen men att det troligtvis varit 
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för att han inte vill förändra sin hälsa. Även där framhåller han att testet egentligen passar bra 

i sammanhanget men inte passar för honom. Hur han uttrycker detta illustreras i nedanstående 

citat.  

 

Jag hade väl hoppats på att det kanske skulle vara lite hårdare belastning på testerna 

så. Det var lite lågintensivt tyckte jag. Men det är väl, det ska ju passa alla också. Så 

att det har jag liksom full förståelse för. Samma med hälsosamtalen också, jag menar 

det kanske inte passade mig så bra, men jag tycker fortfarande att det passar ju säkert 

vissa. Och de behöver det ju. Och då för det är fortfarande ett bra moment att ha med. 

(Martin).  

 

Föreläsningar: 

Gällande föreläsningarna som anordnats i samband med projekt Energistart så har 

intervjudeltagarnas medverkan varierat. Bruno och Oskar har inte deltagit alls av olika 

anledningar. Oskar är, precis som när det gäller friskvård i stort, inte övertygad om att 

innehållet i föreläsningarna är rätt och leder till ett hälsosammare liv. Han säger att han inte 

tror på det. Anledningen till att Bruno har avstått från att gå på några föreläsningar är att han 

inte ansett att han behövt det. Han anser att han redan hade nog mycket kunskap om 

föreläsningsämnena, förutom sömn som han i efterhand ångrar att han inte gick på. Han 

nämner även att en nackdel kan vara att många anställda inte bor på orten och då går det åt 

mycket tid för att delta på och ta sig till föreläsningarna, tid som Bruno tror att många inte är 

villiga att avsätta.  

 

De övriga intervjudeltagarna har alla gått på någon eller några föreläsningar och samtliga är 

positiva till detta. De synpunkter som nämnts är att föreläsningarna fungerar som sporre, ger 

inspiration, ger bra förslag, ny kunskap samt ökad motivation.  

 

Det har varit intressant, liksom få lära sig lite mer. Det tycker jag faktiskt… Bidragit 

till att höja min motivation i alla fall. Att man har fått lära sig lite mer om hur det 

funkar och i och med att jag aldrig har hållit på så mycket. Jag har inte riktigt tänkt på 

hur det hänger ihop så att säga. (Gunnar) 

 

 De var bra upplagda och man liksom får, ja en del aha upplevelser och sådär. (Lena) 

 

Man blir ju alltid inspirerad och får alltid med sig någonting, även om man inte tar till 

sig allt /…/. (Ritva) 
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Fysiska aktiviteter: 

Precis som med föreläsningarna så varierade även deltagandet på de aktiviteter som anordnats 

inom projekt Energistart. Varken Oskar eller Martin har deltagit i någon av aktiviteterna.  

 

Det är svårt för mig för det jag som jobbar skift. Det är svårt att ha en kontinuitet. Det 

är det som är största problemet. Plus att jag har inget intresse /…/. Jag tycker det är 

tråkigt. (Oskar) 

 

Även Martin nämner att han inte haft något intresse av att delta då de flesta aktiviteter inte 

intresserar honom. Förutom bristande intresse för aktiviteterna så kan uteblivet deltagande 

bero på att inget intresse finns för att utföra fysisk aktivitet tillsammans med andra. Bruno 

nämner detta som en anledning till att han inte deltagit och säger att han, på gott och ont, inte 

är något flockdjur utan att han klarar sig själv. Det enda aktivitet han nämner att han har 

deltagit i är en löpartävling som har anordnats av företaget.   

 

De övriga intervjudeltagarna som har varit med lite mer på de aktiviteter som anordnats 

tycker det har varit bra det de har varit med på. Lennart berättar att han har börjar spela fotboll 

igen nu när företaget har anordnat det. Även om några av intervjupersonerna deltagit i de 

aktiviteter som arrangerats så nämner majoritet att de inte deltagit vid så många tillfällen. Det 

finns ett antal anledningar till varför det är så och de kommer till uttryck i följande citat.  

 

Det är ju det att man har ju fullt upp på kvällarna och så är det saker som händer i stan 

och sånt där det blir ju mer omständigt att… Jag bor ju på landet så att det, det liksom, 

det känns mer omständigt att fara för nånting på kvällen om man har mycket att göra 

ändå. (Lena)  

 

Det är såhär att jag har lite svårt det här med motion och ta bilen för att få fara iväg 

och motionera. Det är liksom inte i mig. Det blir fel för mig. Därför har jag svårt att ta 

bilen för att fara till stan eller sådär för att vara med på en aktivitet. Men när det har 

varit någonting här på orten så har jag försökt att tänka, jo men då ska jag passa på. 

(Rut) 

 

Utifrån Lenas och Ruts utsagor så är det främst åsikten om att det hade varit fördel att ha haft 

aktiviteterna på orten där de bor som delas av de övriga deltagarna. Aktiviteterna har 
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anordnats av friskvårdsinspiratörer och det är den aspekten av projektet som beskrivs under 

nästkommande rubrik.  

 

Friskvårdsinspiratörer: 

Friskvårdsinspiratörerna i projekt Energistart är personer ur personalen som har anmält sig till 

uppgiften att inspirera de anställda till att förbättra hälsan. Det finns en friskvårdsinspiratör på 

de flesta av företagets avdelningar och de har bland annat arbetat med att arrangera 

aktiviteterna som anordnats inom projektet. Gunnar, Bruno, Lennart och Martin tycker det har 

fungerat bra med friskvårdsinspiratörerna och Martin menar att det är ett bra sätt att få lite 

mer förankring av projektet hos de anställda. Gunnars åsikt om varför det varit positivt med 

friskvårdsinspiratörer beskrivs i följande citat.  

 

Jag menar har man en fråga om någonting så, om vi säger att jag skulle börja fundera 

på hur gör jag för att börja åka skidor till exempel, då är det ju nära till hands att jag 

går till han som är inspiratör på våran avdelning. (Gunnar) 

 

Det framkommer även att många tycker att inspiratörerna gör ett bra jobb.  

 

De gör ett jättebra jobb! Det är jag helt säker på. De, de är alltså, vad ska man säga. 

Jag beundrar dem litegrann för att ha sån energi. (Bruno)  

 

De intervjudeltagare som inte säger att inspiratörerna har gjort ett bra jobb säger heller inte att 

det har varit dåligt. De menar bara att de inte kan uttala sig om det då de inte har tagit del av 

de aktiviteter som anordnats eller på annat sätt kommit i direktkontakt med inspiratörerna.  

 

Upplevelse av projektet som helhet  

Upplevelsen av projektet som helhet är positiv hos samtliga intervjudeltagare. Det som många 

nämner har varit bra är bland annat att projektet har fungerat som en sporre och ökat 

motivationen till att förbättra hälsan. Oskar är positiv och berättar att hans hälsa förbättrats 

under projektets gång. Dock säger han till en början att det inte är tack vara projektet, men 

konstaterar genom att prata om det att så kanske är fallet. Han resonerar kring det på följande 

sätt  

 

Men inte på det viset ska vi säga att det här projektet har uppmuntrat mig att göra 

någonting. För att… ja på sätt och vis det har uppmuntrat. Så länge jag vet att jag har 
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dålig kondis, ja men då vill jag ju förbättra den. Det blir en uppmuntran ändå. Så att 

ja, i och för sig. (Oskar) 

 

Utöver att projektet har motiverat till ett hälsosammare liv så nämner Ritva att det har varit en 

inspirationskälla, samt att det har varit bra med en kombination av föreläsningar och andra 

aktiviteter. Gunnar och Martin tycker det är positivt, och märks på ett tydligt sätt, att företaget 

har satsat mycket på projektet och att det har varit ett stort engagemang.  

 

Så att det känns ju verkligen som att det har satsats på projektet. Att det är viktigt från 

personalavdelningens sida. Det tycker jag. För det är väl den stora positiva biten av 

det. Alltså ja avsikten med det helt enkelt, och att de satsar på personalen tycker jag. 

(Martin)  

 

Fler positiva aspekter som nämns med projektet är att det har varit på en lagom nivå och att 

det har pågått under en så pass lång tid att det har funnits tid för förändring under projektets 

gång.    

 

Ytterligare något som flertal intervjudeltagare är överens om är att de anser att de har haft 

möjlighet att påverka projektet om de har velat.  Nedanstående citat beskriver hur Gunnar och 

Lennart svarar på frågan om han haft möjlighet att påverka projektet. 

 

Ja absolut det tycker jag. Det har man lätt kunnat göra. Det, det går ju väldigt bra att 

prata med friskvårdsinspiratörerna. Sen är det ju som ingenting som man känner att 

man, ja, känner inget större behov av kanske. De har ju gjort ett väldigt bra 

arrangemang och har som ingenting att direkt klaga på. (Gunnar)  

 

Ja jag minns att jag har pratat med två av de som har varit friskvårdsinspiratörer. Sen 

har jag haft några ja, förslag eller idéer på vad som kunde göras och så. (Lennart) 

 

En annan av intervjudeltagarna som till viss del håller med om att projektet har kunnat 

påverkas, är Bruno. Han säger att om han varit en väldigt driven människa så hade han säkert 

kunna bidragit med sina åsikter, men han anser sig inte påverka projektet bara av att 

medverka som deltagare. Utöver dessa åsikter så finns det några av intervjudeltagarna som 

anser att de inte har haft någon möjlighet att påverka då de bara har varit med som deltagare 

och inte varit delaktiga i något planeringsarbete eller liknande. Martins svar på om han kunnat 

påverka projektet presenteras i nedanstående citat. 
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Inte direkt. Det kan jag inte påstå. Inte hur projektet är uppbyggt och så. Det tycker 

jag inte. Jag har ju bara varit en av deltagarna så at säga. (Martin)  

 

Eftersom alla intervjudeltagare har en positiv upplevelse av projektet som helhet så har de 

flesta haft svårt att se några negativa aspekter med det. 

 

Negativa finns det väl egentligen inga direkta. Det finns ju inga nackdelar med det 

som jag ser det.  Och de resurser det tar fån företaget det tror jag att det har man nog 

igen. (Martin) 

 

 Lennart är en av dem, som trots en positiv upplevelse av projektet, sett en aspekt som kanske 

skulle kunna förbättras.  

 

Negativt det är ju lite svårare att hitta att. Det korta, det som är, de som är på en låg 

nivå de kanske inte uppskattar att det blir satt höga ribbor. Ribban är kanske lite för 

hög. /…/. Då är det lätt att ge upp. (Lennart) 

 

Gunnar och Lena påpekar saker som att det kanske skulle gå att ha fler aktiviteter där 

exempelvis grunderna i skidåkning lärs ut för de som inte är vana åkare och att fler aktiviteter 

hade behövt ligga inom närmre avstånd och inte inne i stan. Men samtidigt finns en 

medvetenhet om att platsen för aktiviteterna är svår att ändra och förslag på aktiviteter skulle 

troligtvis gått bra att ge under projektets gång om så önskats. Då samtliga intervjudeltagare 

tycker projekt Energistart har varit positivt så uttrycker sig majoriteten om att de hoppas och 

tror att hälsoarbetet som startats i samband med projektet ska fortsätta. 

 

Projektets inverkan på förutsättningar att förbättra hälsan. 

Intervjudeltagarna berättade under intervjuerna om faktorer som kan vara betydelsefulla för 

att bryta gamla mönster och genomföra en förändring som gynnar hälsan. Den faktor som 

flest ansåg vara av stor betydelse var att ha vänner som kan stötta och uppmuntra till 

hälsofrämjande förändringar, och även att vännerna exempelvis föreslår att ta en promenad 

eller göra någon annan fysisk aktivitet tillsammans.  

 



34 
 

Har du någon att träna med det är, vad ska man säga, det inspirerar lite mer. 

Uppmuntrar lite mer också.  Men är man själv, ja det är himla tråkigt. Skulle jag 

promenera själv utan hund det, det gör jag inte. (Oskar)  

 

Ja det är väl peppning och support av bekantskapskrets och annat som jag antar 

liksom, att du kan hänga med på det här. Det är nog liksom det som är det bästa sättet. 

(Martin) 

 

Lennart har en annan idé om vad som kan vara bra vid förändring och det är att få träffa en 

person som har varit i samma situation tidigare men som vid den tidpunkten har lyckats göra 

en förbättring.  

 

Att du får den bilden att kanske någon person som har lyckats göra det där. Så att det 

blir visualiserat att ja, kan han eller hon så kan jag. För det, det skulle kanske vara bra. 

(Lennart)  

 

Hur mycket och i vilken grad projektet har ökat möjligheterna till förbättrad hälsa är olika för 

alla deltagare, men samtliga är överens om att det i alla fall har bidragit till en viss ökning av 

motivation och inspiration. Rut tycker att projektet till viss del har gett henne ökade 

möjligheter att förbättra hälsan genom att hon har fått ny kunskap om hur hon kan träna för att 

uppnå önskad effekt.  

 

Det fick jag ju lära mig /…/ att göra samma, samma så vänjer sig kroppen med det. 

Utan att man måste göra en förbättring, eller alltså en typ intervallträning eller 

förändra någonting för att kroppen ska liksom för ja, för att man ska få bättre 

kondition helt enkelt. Så att det var, det är faktiskt någonting nytt det kände jag. (Rut)  

 

Ytterligare en person, vars hälsa har påverkats av projektet, är Gunnar. Han berättar att han 

fick ett uppvaknande i samband med första konditionstestet.  

 

Har ju som sagt aldrig hållit på och tränat men ändå tyckt att jag har hängt med ganska 

bra. Även när man har sportat och så. Men tydligen så var det ju inte så jättebra. För 

då fick vi ju cykla då så testade de syreupptagningsförmågan tror jag. /…/ och på ett 

av de där värdena då hade jag mycket dåligt. /…/ Det var ju nästan chockupplevelse 

för mig. Jag tänkte, är det så illa? (Gunnar) 
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Denna insikt gjorde att Gunnar började motionera och på så sätt förbättrades hälsan. Han 

nämner även att det numera känns roligt och meningsfullt att träna. Dessutom hade han 

tidigare problem med musarm, men efter att ha blivit mer aktiv så har symptomen minskat.  

 

Lennart har, som många andra av deltagarna, förbättrat sin kondition och det tror han beror på 

att han under projektets tid satt upp nya mål att sträva efter. Dessa mål har lett till att större 

fokus lagts på bland annat kosten. För Lennart fungerar målen som motivation och han 

beskriver det genom följande citat. 

 

Jag har väl alltid haft, behövt ha, morot eller tänkt ett mål att fokusera mot. Har det 

varit Stockholm maraton då har det varit, det har inte varit några problem att ge sig ut 

och träna på morgon eller kväll fastän det har regnat och varit taskigt väder. (Lennart) 

 

Bruno och Martin ansåg sig ha relativt god hälsa innan projektets start och menar därför att 

även om projektet har varit bra så har de inte, och kommer inte, göra några större 

förändringar. Lena berättar att hon hoppats att hon hade förbättrat sin hälsa mer än hon 

faktiskt gjort, men förklaringen till att det inte blivit så är att tiden inte funnits då det varit 

mycket på jobbet. När arbetet blir lugnare har hon lovat sig själv att prioritera hälsan högre, 

då hon är medveten om att det är en viktig del för ett bra liv. Oskar nämner att han ska försöka 

bli lite mer aktiv och försöka gå ner lite i vikt. Även Ritva vill gå ner i vikt och hon känner att 

hon vet vad som krävs för att göra detta. I övrigt är hon nöjd med sin hälsa och anser att den 

är god.   

 

Analys  

Många av intervjudeltagarna berättade att projekt Energistart har ökat deras motivation till att 

förbättra hälsan, och det har lett till att många på samma gång har förbättrat sin kondition. 

Detta var även ett av målen med Projekt Energistart, att företagets sammanlagda 

snittkondition skulle förbättras (Humanresurs, 2011). Målet anses vara uppfyllt av den 

anledningen att samtliga intervjudeltagare antingen har förbättrat konditionen eller är på 

ungefär samma nivå som innan. I och med detta kan snittkonditionen antas ha förbättrats. 

Ytterligare ett mål med projektet var att minst 50 procent av de anställda skulle skatta en 

upplevd förbättrad hälsa (Humanresurs, 2011). Huruvida detta syfte är uppfyllt eller inte är 

svårt att avgöra då antalet intervjudeltagare är få och det kan förekomma stora individuella 

skillnader, vilket gör det svårt att göra en generalisering av det resultat som framkommit ur 
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intervjumaterialet. Däremot borde det gå att svara på om syftet uppfyllts bland 

intervjudeltagarna, men en svårighet med detta är att alla deltagare inte konkret uttrycker om 

de anser att deras hälsa har förbättrats eller inte. Så om de själva upplever en förbättring 

gällande hälsan eller inte går inte att besvara utifrån intervjuerna, även om hälsan kan antas ha 

förbättrats då de flesta har förbättrat sin kondition. De övriga delarna av projektets syfte var 

att frisknärvaron skulle öka och att så många anställda som möjligt skulle ligga i närheten av 

testvärde 36 eller över (Humanresurs, 2011). Huruvida dessa två faktorer är uppfyllda eller 

inte är svårt att besvara på grund av ett fåtal intervjuer, samt att ingen vetskap finns om 

deltagarnas testvärden.  

 

Utöver syftet med projekt Energistart så har även en rad andra intressanta synpunkter och 

upplevelser om projektet framkommit under intervjuerna. Vissa av intervjudeltagarna 

upplever att de haft möjlighet att påverka projektet om de har velat, vilket många tycker har 

varit positivt. Detta har främst skett genom de friskvårdsinspiratörer som utsett på 

arbetsplatsen i samband med projektet. Att det är positivt att de anställda får vara delaktiga 

och delta i förändringsprocessen har även visat sig vara betydelsefullt vid utvärdering av det 

tidigare genomförda projektet Sunt liv (Järvholm, Reuterwall och Waling, 2008).   Även 

Angelöw (2002) och Arneson (2005) menar att det är viktigt att de anställda får vara 

deltagande och engagerade i de hälsofrämjande insatserna då det kan öka motivationen till 

förändring. Ett annat sätt att öka motivationen enligt Angelöw (2002) och en av 

intervjudeltagarna är att inspireras av personer som tidigare varit i samma situation som du 

själv är nu, men som har lyckats förändra sin livssituation och sin hälsa till det bättre. Det kan 

även underlätta att sätta upp mål att sträva efter när en förändring ska genomföras, menar en 

av intervjudeltagarna och Angelöw (2002).  

 

Av projektets olika delar var det endast konditionstestet och hälsoundersökningen som 

samtliga intervjudeltagare deltagit vid. Denna del nämns även som en av anledningarna till att 

delta i projektet då de anställda på så sätt får vetskap om den egna hälsan. Majoriteten av 

intervjudeltagarna nämner att projektet, och främst konditionstestet, har motiverat till att 

förbättra hälsan och prestera bättre vid nästa testtillfälle. Detta kan ses som att prestera bra 

inom projektet har varit ett mål för deltagarna, och som tidigare nämns så anser både 

Angelöw (2002) och en av intervjudeltagarna att uppsatta mål ökar möjligheterna till 

förändring. Konditionstestet har även haft den inverkan att vissa intervjudeltagare har börjar 
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ägna sig åt en ökad mängd fysisk aktivitet och på så sätt skapat förutsättningar för en 

förbättrad hälsa.  

 

De övriga momenten i projektet har inte haft samma betydelse för deltagarna, dels på grund 

av att alla inte har deltagit. Det varierande deltagarintresset kan delvis förklaras utifrån den 

transteoretiska modellen (Faskunger, 2001). Utifrån deltagarnas berättelser antas de befinna 

sig i olika stadier av den transteoretiska modellen. Detta innebär troligtvis att de även är i 

behov av olika åtgärder. Exempelvis är det några av intervjudeltagarna som nämner att de inte 

deltagit på några föreläsningar på grund av att de anser sig ha tillräckligt med kunskap redan. 

Troligtvis har dessa deltagare kommit längre i förändringsprocessen och är i större behov av 

andra åtgärder. Vissa av intervjudeltagarna nämner att även föreläsningarna har inspirerat till 

förändring genom att bland annat ge ny kunskap. De deltagarna befinner sig troligtvis i något 

av de första stadierna och kan därmed öka möjligheterna till förbättrad hälsa genom att 

tillgodose ny kunskap. Aktiviteterna som anordnats av friskvårdsinspiratörerna har haft 

varierande betydelse och det är den del av projektet där minst antal intervjudeltagare deltagit. 

Aktiviteterna har heller inte medverkat till att någon av intervjudeltagarna blivit mer fysiskt 

aktiva än tidigare, åtminstone inte regelbundet.  

 

Något som intervjudeltagarna nämner som positivt med projektet är den avsatta tidsperioden. 

Tidsperioden anses vara lagom då den skapar möjlighet att faktiskt hinna uppnå en 

förändring. Detta relateras till Faskungers (2001) förklaring att en beteendeförändring ofta tar 

lång tid och det är viktigt att låta den göra det. Rörande förändringar så nämner en av 

intervjudeltagarna att ingen särskild motivation fanns för egen del till att genomföra någon 

förändring, detta eftersom han trivs med sin tillvaro och redan anser sig ha tillräckligt god 

hälsa. Denna ovilja till förändring tror han kan vara en bidragande orsak till att vissa delar i 

projektet, bland annat hälsosamtalet, känts onödiga. Detta kan kopplas till den transteoretiska 

modellen (Faskunger, 2001) på det sättet att intervjupersonen i fråga troligtvis befinner sig i 

aktivitetsstadiet och därmed endast är i behov av att upprätthålla det nuvarande beteendet. 

Därmed kan de åtgärder som syftar till att uppmuntra en förbättring anses onödiga. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga intervjudeltagare är positiva till projektet som 

helhet och är av åsikten att företaget troligtvis tjänar på att genomföra den här typen av 

hälsosatsning, eftersom en frisk personal presterar bättre. Att det är lönsamt för företag att 

genomföra hälsosatsningar framhålls även av bland andra Hanson (2004) och Jeding et al. 
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(1999). I övrigt kommer deltagarnas helhetsupplevelse diskuteras vidare i relation till en av 

studiens övergripande frågeställningar under rubriken diskussion.  

 

8. Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras studiens innehåll, resultat och genomförande under rubrikerna 

resultatdiskussion, metoddiskussion, studiens bidrag samt förslag på fortsatt forskning.  

 

8.1. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att närmare granska och analysera erfarenheter och upplevelser 

av friskvårdrelaterade insatser bland anställda inom verkstadsindustrin, samt att svara på ett 

antal frågeställningar. En av studiens övergripande frågeställningar var hur begreppen hälsa 

och friskvård definieras av intervjudeltagarna. Resultatet visade att deltagarna har ett 

salutogent synsätt och en humanistisk ansats i den bemärkelsen att hälsa inte enbart ses som 

frånvaro av sjukdom, utan även psykiska och sociala faktorer är av betydelse för en god hälsa. 

Att de beskrivna faktorerna anses betydelsefulla av intervjudeltagarna innebär även att deras 

syn på hälsa till stor del ligger i linje med den holistiska ansatsen. Denna hälsosyn som anses 

delas av intervjudeltagarna kan ställas i relation med de åtgärder som utförts inom ramarna för 

projekt Energistart för att på så vis se om innehållet skapar förutsättningar för en förbättrad 

hälsa. Den analys som görs är att projektet i huvudsak handlat om fysiska faktorer så som 

exempelvis fysisk aktivitet och förändring av kostvanor. Även om dessa faktorer i första hand 

påverkar den fysiska hälsan så påverkas till viss del även den psykiska hälsan. Trots detta 

anses stort fokus ligga på att förbättra den fysiska hälsan och den psykiska hamnar i skym 

undan. Att projektet är utformat så kan möjligtvis förklaras genom att det med enkla medel 

går att mäta om den fysiska hälsan förbättrats, medan det kan vara svårare att göra detsamma 

med psykiska aspekter.  

 

Synen på friskvård stämmer, till skillnad från synen på hälsa, bättre överens med de åtgärder 

som förekommit inom projektet.  De åtgärder som intervjudeltagarna främst relaterar till 

friskvård är fysisk aktivitet samt hjälp att förbättra kosten. Dessa ämnen ingår även, som 

tidigare framkommit, som två huvudområden inom projekt Energistart. Trots att 

intervjudeltagarna är överens om att fysisk aktivitet och kost ingår i friskvård så råder det i 

övrigt ganska skilda meningar om vad begreppet innebär. Deltagarna nämner bland annat 

ergonomi, arbetsmiljö och rehabilitering som möjliga insatser inom ramarna för friskvård. 

Dessa typer av insatser finns dock inte beskrivna i litteraturen. Vad anledningen är till att 
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deltagarna har delvis olika uppfattning om begreppet kan vara svårt att svara på, men en 

anledning skulle kunna vara att begreppet ofta används, men sällan definieras.  

 

Utöver studiens frågeställning om hur hälsa och friskvård definieras av deltagarna så syftade 

studien till att besvara hur de upplevt de olika hälsoinsatserna som förekommit inom ramen 

för projekt Energistart. Det visade sig att den insatsen som i störst utsträckning lett till att 

deltagarna förbättrat hälsan var konditionstestet i samband med hälsoundersökning. 

Anledningen till detta är bland annat att många av deltagarna med hjälp av konditionstestet 

har velat öka den fysiska aktivitetsnivån för att kunna prestera bättre vid nästkommande 

testtillfälle. Hälsotestet anses ha stor betydelse för deltagarnas möjligheter till förbättrad hälsa 

av den anledningen att många av deltagarna uppgav detta som en av orsakerna till att de valde 

att delta i projektet. När de sedan genomförde hälsoundersökningen samt konditionstestet så 

insåg några att de kanske skulle behöva förbättra hälsan och blev då motiverade till att öka 

den fysiska aktivitetsnivån. Att ha konditionstest tillsammans med hälsoundersökning har 

även visat sig vara en fördel.  Anledningen till det är att vissa av deltagarna varit intresserade 

att delta av den ena eller andra anledningen. Hade konditionstestet inte varit i samband med 

hälsoundersökningen så finns en risk att många endast hade gått på undersökningen och inte 

deltagit i konditionstestet. Att åtgärderna istället är vid samma tillfälle gör att samtliga 

deltagare får ta del av fördelarna av båda insatser. På så sätt ökar möjligheterna att förbättra 

hälsan för många. 

 

Föreläsningarna, aktiviteterna samt friskvårdsinspiratörerna har även de varit bra moment och 

har till viss del ökat möjligheterna till en förbättrad hälsa bland deltagarna. Alla har inte 

deltagit i dessa åtgärder eller ansett sig vara i behov av dem, vilket till viss del förklaras med 

att de har kommit längre i sin förändringsprocess och är i behov av andra åtgärder. Dock är 

dessa insatser av stor betydelse för några av deltagarna och bör ses som ett viktigt 

komplement till hälsoundersökningen med tillhörande konditionstest, även om deltagandet 

inte varit lika stort. Att dessa insatser framförallt skapar förutsättningar för dem som inte 

kommit lika långt i förändringsprocessen betyder att åtgärderna riktar sig till de som till viss 

del har sämre hälsa och därmed är i större behov av förändring. På så sätt kan alla delar i 

projektet anses ha lika stor betydelse, då de tillsammans skapar goda förutsättningar för 

förbättrat hälsa.   
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På det stora hela tycks deltagarna vara nöjda med projektet och många har svårt att komma på 

någonting negativt med satsningen. De få negativa aspekter som kommer till uttryck är 

huvudsakligen att projektet inte passar alla individer, då alla är olika. Men deltagarna anser 

ändå att det passar den breda massan bäst att ha det utformat på det sättet som varit. 

Ytterligare en negativ aspekt med projektet som deltagarna kan se är att det troligtvis kostar 

företaget mycket pengar att genomföra. Dock råder en samstämmighet om att företaget tjänar 

på hälsosatsningar på lång sikt eftersom personalen blir piggare vilket leder till att de presterar 

bättre och blir mer produktiva.  

 

Studiens tredje och sista frågeställning syftar till att svara på vilka möjligheter deltagarna 

anser sig ha att förbättra sin hälsa efter projektets slut. Deltagarnas åsikt om detta skiljer sig 

till viss del åt, men det kan sägas att ingen anser sig ha begränsade möjligheter att förbättra 

sin hälsa. Några deltagare anser sig ha ökat sina möjligheter till förbättrad hälsa genom att 

delta i projektet. Detta genom bland annat ny kunskap och ökad inspiration. De flesta nämner 

även att deras motivation har ökad under projektets gång, dock kan det inte med säkerhet 

sägas att motivationen finns kvar efter projektets slut eftersom den i många fall varit knuten 

till att prestera bättre vid nästkommande konditionstest. Anledningen till att inte alla anser sig 

ha ökat sina möjligheter att förbättra hälsan är i huvudsak att vissa deltagare redan innan 

projektet ansåg sig ha en god hälsa och därmed inte är i behov av någon förbättring. En 

tänkbar slutsats är därmed att deltagare som innan projektet var i behov av att förbättra hälsan 

anser att de genom att medverka i projektet har ökat sina möjligheter till detta och har 

påbörjat en process. Med stöd av ovanstående argument drar jag därmed slutsatsen att projekt 

Energistart var en lyckad satsning som lett till att deltagarna fått ökad motivation att förbättra 

sin hälsa. 

 

8.2. Metoddiskussion 

Angående metoden och genomförandet av studien finns ett antal faktorer som troligtvis hade 

kunnat göras annorlunda och på så vis gett ett mer trovärdigt resultat. En av dessa faktorer är 

urvalet, och en adekvat fråga är hur representativt det egentligen är. Under studiens gång 

framkom det att många av de som deltog arbetade på kontor, medans ett fåtal arbetade inom 

verkstad. Att många av intervjudeltagarna har kontorsarbeten leder till en tveksamhet om 

studien blir representativ för de som arbetar inom verkstadsindustrin. Önskvärt hade möjligen 

varit att antingen studera de inom kontorsverksamheten alternativt de som arbetar i 

verkstaden, då detta hade bidragit till ett mer trovärdigt och generaliserbart resultat.   
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Om mer tid funnits hade det även varit önskvärt att genomföra fler, alternativt längre, 

intervjuer. Detta för att skapa en ännu djupare förståelse för deltagarnas uppfattning av 

projekt Energistart, än den som framkommit ur de hittills genomförda intervjuerna. Det går 

även att diskutera varför spannet på intervjuernas längd blev så stort som det blev, med 

avseende på den intervju som tog kortast tid och den som tog längst tid. Den längsta intervjun 

blev nästan dubbelt så lång som den kortaste, dock innehöll den korta mycket information. Att 

tidsskillnaden blev som den blev kan delvis förklaras utifrån att olika individer pratar olika 

mycket och därför tar intervjuerna olika lång tid, men det kan även ha berott på mig som 

intervjuare. Finns god kunskap och mycket erfarenhet om hur intervjuer genomförs blir det 

lättare att ställa följdfrågor och veta vilka frågor som bör ställas för att intervjudeltagaren ska 

öppna sig och berätta mer. Hade jag haft mer erfarenhet av att genomföra intervjuer hade 

kanske intervjudeltagarnas utsagor blivit utförligare och materialet hade utökats och fått mer 

djup.  

 

8.3. Studiens bidrag 

Den studie som nu har genomförts bidrar med ökad kunskap om anställdas uppfattningar om 

friskvårdsrelaterade insatser på företag. Kunskapen leder till ökad förståelse om vilka insatser 

som anses ge störst resultat och skapar således möjligheter till att förbättra framtida insatser.  

De anställdas erfarenheter och upplevelser har i huvudsak legat i linje med vad som 

framkommit i tidigare forskning, bland annat med avseende på den hälsosyn som framhålls 

och det faktum att friskvårdsrelaterade insatser är positiva både för individer och 

organisationer sett ur ett hälsoperspektiv. Att utsagorna i hög grad överensstämmer med 

tidigare forskningen kan tolkas som att det finns en koherens mellan föreliggande studie och 

likande studiers resultat vilket bekräftar tidigare kända styrkor och svagheter med 

hälsorelaterade interventioner.    

 

8.4. Förslag på fortsatt forskning 

Även om studien bidragit med fördjupad kunskap så finns det ytterligare saker att forska 

vidare på. Något som hade varit önskvärt att undersöka, om mer tid funnits, är synen på 

friskvårdsrelaterade insatser även bland dem som väljer att avstå från deltagande. Detta för att 

en möjlig orsak är att det är de som är i störst behov av att förbättra sin hälsa, och som därmed 

även är i störst behov av att delta i hälsofrämjande insatsen, är de som väljer att avstå från 

medverkan. En undersökning inom området skulle även kunna ge ökad förståelse för vad som 
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skulle krävas för att dessa personer skulle kunna tänka sig ta del av liknande projekt. Det 

skulle även vara intressant att genomföra en studie för att se om det finns några skillnader i 

hur de två könen upplever friskvårdsrelaterade insatser. Samt om uppfattningen och attityden 

till hälsofrämjande insatser påverkas av arbetet inom verkstadsindustrin i den meningen att 

det är en manlig majoritet och således även en kultur som påverkas av manliga ideal.   

 

Ytterligare ett uppslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att närmare granska och 

analysera innebörden i begreppet friskvård. Det som framkommit av tidigare forskning är att 

definitioner av friskvård är diffusa och det saknas en precisering av dess innebörd.  Därmed 

blir det svårt att tolka intervjupersonernas svar i relation till en vedertagen definition av 

friskvård.  Att förtydliga begreppets innebörd genom exempelvis en litteraturgranskning av 

tidsskrifter som tillämpar friskvårdsbegreppet skulle det vara möjligt att få fram ett teoretiskt 

verktyg att använda i empiriska studier så som denna. Som föreliggande studie visar är 

friskvård ett vanligt förekommande begrepp som ofta tillämpas i olika sammanhang. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syfte 

Studiens frågeställningar som intervjun ska ge möjlighet att besvara är följande:  

  

 Hur definierar deltagarna begreppen hälsa och frisvård? 

 Hur rekryterades deltagarna till friskvårdssatsningen? 

 Vilka upplevelser har deltagarna av individuella hälsotester och övriga insatser inom ramen 

för projektet Energistart? 

 Hur ser de på sina egna förutsättningar att efter projekttidens slut upprätthålla god hälsa? 

 

Innan intervjun 

 Berätta om studien och de etiska principerna 

 Be om godkännande att spela in 

 

Arbete och bakgrund 

 Vill du börja berätta lite om dig själv? (hur gammal, familjesituation) 

 Vill du berätta lite om ditt arbete? (arbetsuppgifter, arbetsmiljö, stämning på 

arbetsplatsen) 

 Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

 Vad tycker du är positivt respektive negativt med ditt arbete?  

 Hur tar du dig till jobbet? (cykel, bil, buss) 

 

Hälsa och friskvård 

 Vad är hälsa för dig? 

 Vad anser du att en god hälsa har för betydelse (för arbetsliv och privatliv)?  

 Hur upplever du din egen hälsa (bra/dålig)? 

 Vad anser du krävs för att förbättra sin hälsa? 

 Om du skulle vilja förbättra din hälsa, hur skulle du göra då?  

 Vad tror du kan motivera människor till ett hälsosammare liv? (personer, kunskap, att 

andra har lyckats) 

 Vad tänker du på när du hör ordet friskvård?  

 Har du några erfarenheter av friskvård utöver projekt Energistart? (i så fall vad? 

Berätta!) 

 

Projekt Energistart 

 Vill du berätta om projektet? (innehåll, tester) 

 Hur rekryterades du till projektet? 

 Vad var anledningen till att du valde att delta? (intresse för hälsa, dålig hälsa, 

arbetskamrater som deltog) 

 Vid hur många testtillfällen har du deltagit? 

 Har du gått på någon/ några av de föreläsningar som hållits inom projekt Energistart? 

(i så fall vad tyckte du?) 

 När du bestämde dig för att delta i projektet, vilka förväntningar hade du då? 
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 Hur skiljer sig projektet från de förväntningar du hade? Eller stämmer de överens? 

 Vet du vad syftet med projektet var? / anledningen till att det startades? 

 Vilken roll upplever du att du har haft i projektet? (exempelvis möjlighet att påverka) 

 Vad är din upplevelse av projektet som helhet?  

 Vad anser du har varit positivt respektive negativt med projektet? 

 Skulle du rekommendera andra att delta i liknande projekt om de fick möjlighet? 

 Om du jämför hur din hälsa är nu jämfört med hur den var innan projektet, har den 

förändrats? 

 Finns det någonting du hade önskat varit annorlunda gällande projektet? 

 

Hälsa på arbetsplatsen 

 Varför tror du att företag väljer att genomföra insatser med syfte att förbättra de 

anställdas hälsa?  

 Hur anser du att hälsoläget är på din arbetsplats? (Finns det några problem/ något som 

kan förbättras?) 

 Fanns det några hälsoproblem på arbetsplatsen innan projektets start som nu har blivit 

bättre? 

 Hur upplever du att dina kollegor har reagerat på projektet? 

 Märks några skillnader mellan de som deltagit i projektet och de som avstått? 

 Vet du vad arbetsledningen har för syn på hälsa och om det finns några mål/riktlinjer 

för hälsa på arbetsplatsen? 

 Vems ansvar anser du det är att de anställda inom ett företag har en god hälsa? 

(individerna själva, företaget?) 

 

Framtid 

 Vet du om det finns några planer på fortsatt hälsoarbete på arbetsplatsen? 

 Vilken inverkan har projekt Energistart haft på din syn på hälsa? 

 Vilka möjligheter anser du dig ha att förbättra din hälsa? 

 Vilka redskap och/eller metoder är mest betydelsefulla för dig när det gäller att 

förbättra hälsan? 

 Hur ser du på din framtid vad gäller hälsa? Har du några mål för framtiden? (Hur har 

du i så fall tänkt nå dessa?) 

 

Avslutning 

 Är det något du skulle vilja tillägga eller berätta mer om? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Kristin Nilsson och jag studerar idrottsvetenskapliga programmet med inriktning 

ledarskap och hälsa/friskvård vid Umeå universitet. Nu skriver jag mitt examensarbete inom 

området idrottspedagogik och syftet är att undersöka erfarenheter och upplevelser av 

friskvårdsinsatser bland anställda inom verkstadsindustrin.  

 

För att undersöka detta kommer ett antal intervjuer genomföras. Varje intervju kommer spelas 

in för att lättare återge och analysera det som sägs. Resultatet är konfidentiellt och kommer 

enbart användas i forskningssyfte. Som intervjuperson har du rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien om så önskas.   

 

Du som intervjuperson är oerhört betydelsefull för studien och förhoppningsvis kan vi 

tillsammans bidra med fördjupad kunskap inom området för hälsa och friskvård.  

 

Har du några frågor går det bra att ringa mig på telefonnummer xxx eller skicka e-post till 

kristinnilsson91@hotmail.com  

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar Kristin Nilsson 
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