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Abstract
You can find a healthcoach working in several arenas in the society. Some examples are
companies, schools, and training faculties and so on. They are using different working
methods when meeting people, but most of the time the work is about helping people with
healthprevention and healthpromotion after the individual’s lifesituation. ”Healthwave – sense
of balance in the daily life” is a project which purpose is to strengthen the healthcare at
Karlstads University. The project started in spring 2005 and the purpose was to improve the
physical and psychosocial health among the employees and through that, decrease the
sickness rate. Further on, the projects intentions were to increase the workers healthawareness to create an opportunity for them to affect there lifestyle. The project is now in the
final act and an annual report of the project is a pressing issue.
Our purpose with this essay is to investigate if the Healthwave mainly purpose involving the
physical and psychosocial health been improved and if the employees health-awareness has
increased. We have also chosen to investigate which role the healthcoaches had for the
involved workforce in the project “Healthwave”.
We have taken part of a previous investigation that involves how healthcoaches can work.
There intervjues were carried out at school, the county's healthcare organization and Karlstads
university's cooperative partner, Karlstads Medical Training Faculty (KMTI), (Aristidou &
Häljeskog, 2008). In addition to this we also did one more interview with the one who has the
managing position for the project at KMTI. We used information from Healthwaves two
questionnaires. The first one was created 2005 and the second 2007.
The results were showing that healthcoaches are using similar working methods even if the
are on different arenas. They are working after every individuals life situation. Knowledge
based fact is what they all are using in there work and this combined with there experience
creates the working method. They are there as a support for the customers and are trying to
express knowledge in an empowering way.
The results are showing that the employees at Karlstads University are presumably thinking
on there health more often and are more active on their sparetime. The development shows
that the experience of a general healthcondition has improved. The long during sickness rate
has decreased with about 60 % and what it seems, a higher health-awareness had been real.
However we can't give any reliable results because of the anonymity and big losses of the
questionnaires. We made a fall off analysis and a contet analysis to make our results more
reliable.

Sammanfattning
En hälsocoach kan arbeta på flera arenor i samhället. Exempel kan vara i företag, skolor,
träningsinstitut. Dessa kan arbeta på olika sätt men oftast handlar deras arbete om att hjälpa
människor med deras hälsoarbete. ”Hälsovågen – Bölja och balans i vardagen” är ett projekt
som syftar till att stärka friskvårdsinslaget på Karlstads universitet. Projektet startade våren
2005 och målet var att förbättra den fysiska och psykosociala hälsan hos de anställda och
därigenom få ner sjuktalen. Vidare ville man öka de anställdas medvetenhet för att på så sätt
skapa en möjlighet för dem att påverka sin egen livsstil. Projektet är nu i sitt slutskede och en
redovisning av dessa hoppfulla mål skall göras.
Syftet vi har med denna uppsats är att undersöka om Hälsovågens specifika målsättning
gällande den fysiska och psykosociala hälsan blivit förbättrad samt om de anställdas
hälsomedvetenhet ökat. Vidare var ett delsyfte att studera vilken roll hälsocoacherna haft för
individerna som deltagit i projektet Hälsovågen.
Vi har tagit stöd i en tidigare undersökning gällande hur hälsocoacher arbetar. Där intervjuer
genomfördes vid en skola, länets friskvårds organisation samt Karlstad universitets
samarbetspartner, Karlstads Medicinska Tränings Institut (KMTI), (Aristidou & Häljeskog,
2008). I nuvarande undersökning genomförde vi en intervju med en av de ledande för
projektet vid KMTI. Vi tog del av Hälsovågens datainsamling som var gjord i form av två
enkäter. Den första skickades ut 2005 och den andra, sen höst 2007.
Det vi kom fram till i vår tidigare undersökning är att hälsocoacher arbetar på liknande sätt
trots skilda miljöer. De arbetar utifrån vart individen i livet. Samtliga tar stöd i
forskningsbaserad kunskap och bygger vidare med personliga erfarenheter. De finns som ett
stöd för kunderna och försöker förmedla kunskaper på ett pedagogiskt sätt.
Resultaten inom projektet Hälsovågen tyder på att de anställda numer tänker på sin hälsa
oftare och är mer aktiva på sin fritid. Tendensen pekar mot att upplevelsen av det allmänna
hälsotillståndet har ökat. Långtidssjukskrivningarna har minskat med närmare 60 % och vad
som upplevs, har en ökad hälsomedvetenhet bildats. Dock kan inga säkerställda svar ges på
grund av bland annat stort bortfall. För att tydliggöra vissa delresultat genomfördes även en
bortfallsanalys och en innehållsanalys.
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1. Inledning
Idag har vi fler program på TV som berör din hälsa bildats som exempelvis Toppform 1 och
Du är vad du äter 2 . Dagligen kan vi även läsa artiklar i tidningar som berör samma område
(hälsa). Det är något som har tagit fart i media och kan vara på både gott och ont. Vi blir
förmodligen väldigt påverkade av detta, alla ”metoder” för att gå ner i vikt och för att främja
hälsan. Det som belyses i media är kanske många gånger inte de mest optimala för kroppen
och vi styrs ofta av ekonomiska intressen. Varför dessa kommit till över huvudtaget kanske är
för att man insett hur viktigt det är att tänka på sin hälsa i dagens samhälle samt att
hälsomedvetenheten vuxit. Här finns flera oseriösa men även seriösa inslag, alla har dock inte
den kunskapen som behövs för att nå en optimal hälsa. Det som exempelvis kan nämnas är att
flertalet verksamheter har satsat på friskvård i olika former och där bland annat sjuktalen
minskat bland anställda (Sjödén, 2008).

Under den tidigare delen av människans existens var fysisk aktivitet en viktig del av vår
vardag. Fysisk ansträngning krävdes i större utsträckning för att överleva då man var tvungen
att till exempel skaffa mat, värma upp sin bostad och förflytta sig (Faskunger &
Hemmingsson, 2005). Under 1950 och 1960-talet var det inte ovanligt att man i Sverige gick
eller cyklade långa sträckor för att ta sig till och från arbetet, handla eller besöka bekanta.
Denna fysiska ansträngning blev en naturlig del av vardagen och inget man tänkte på. Arbetet,
ställde även krav på muskelkraft och fysisk ansträngning (Engström, 1999). Utvecklingen av
samhället har på många vis varit positiv men också fått negativa konsekvenser för vår hälsa.
En rad tekniska uppfinningar som exempelvis hissar, rulltrappor, bilar och andra
transportmedel har lett till låga krav på fysisk aktivitet (Faskunger & Hemmingsson, 2005).
Dagens livsstil kan leda till en rad allvarliga sjukdomar som bland annat hjärt-kärlsjukdomar,
många former av cancer, diabetes, depression och fetma. Studier har visat att sjukdomarna
beror mycket på vår förändrade livsstil och levnadsmiljö. Ekblom & Nilsson (2000)
begrundar att den svenska befolkningen skulle må bättre och troligen behöva mindre sjukvård
om de blir mer fysiskt aktiva. Som ett exempel är ¾ av Sveriges vuxna befolkning för lite
aktiva för att må bra.

1
2

Toppform: Hälsa/motions program på SVT 1 som sändes senast under hösten 2008
Du är vad du äter: Hälsa & kostprogram på TV3 som sändes senast hösten 2008
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Engström (1999) menar att man idag kan väcka uppmärksamhet i bekantskapskretsen om man
berättar att man valde cykeln till arbetet istället för bilen. I takt med utvecklingen har en rad
studier visat att flera hälsorisker har uppstått på grund av vår inaktiva livsstil. Flera
vetenskapliga undersökningar visar också idag att fysisk aktivitet är den viktigaste
friskfaktorn (Ekblom & Nilsson, 2000). Hälsomedvetenheten har alltså blivit en allt mer
väsentligt del för hälsoarbetet (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Människans
hälsomedvetenhet kan ökas på flera sätt och för att nå regelbunden fysisk aktivitet behöver
många människor hjälp (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006).
1.1 Friskvård på arbetsplatsen
På arbetsplatsen har det blivit vanligare med friskvård de senaste åren och detta är troligtvis
på grund av de ökade sjukskrivningarna. En vanlig satsning har varit att låta de anställda
någon dag under veckan och på betald arbetstid genomföra någon form av friskvård
(Angelöw, 2006).

Att medvetet göra hälsofrämjande val på arbetsplatsen har visats sig ge flera positiva effekter.
Givetvis är inte alla friskvårdsatsningar lyckade men ofta kan detta bero på vilket
tillvägagångssätt sätt man använts sig av. Alla anställda i en organisation ser sig kanske inte i
ett behov av fysisk aktivitet, har brist på tid, etcetera. De satsningar som görs väcker inte
alltid en stor motivation hos individerna. Men frågan man kan ställa sig då är: Har
organisationen någon större nytta av att dessa anställda, som sedan tidigare redan är aktiva,
exempelvis orkar springa maraton när majoriteten sitter framför sina datorer? Självklart är det
bra att de kan genomföra friskvård i organisationen men det kanske är viktigare att mer styrt
rikta satsningar mot dem som är i större behov av aktivitet eller en hälsosammare livsstil. Det
är kanske hos denna grupp som den större delen av sjukfrånvaron finns (Andersson, Johrén &
Malmgren, 2004).

Som ovan nämnts kan man använda sig av olika metoder och vad som är de bästa är inte lätt
att säga. Alla individer är olika och därför kan sättet för dem bli annorlunda gällande
bemötandet mot ett hälsosammare liv. Vad organisationen då ska göra för satsning som är
bäst för de anställda är svårt att säga. De har även en budget och vissa ramar att hålla sig
inom. Här blir det en fråga om uppoffringar och hur mycket man vågar satsa (ibid).
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Angelöw, 2006, s. 74, påpekar att det blir gynnsammare för både individ samt organisationer
med ökat utbud av friskvårdsaktiviteter och att det kan ge flera positiva effekter som:

INDIVIDEN

ORGANISATIONEN

*Ökad arbetsglädje

*Lägre sjukfrånvaro

*Kompetensutveckling

*Bättre effektivitet

*Främja hälsa

*Högre motivation bland chefer och
anställda

Detta är bara några få av många exempel som friskvård kan ge, vare sig det genomförs i
organisationen eller om individen gör det själv.
1.2 Hälsovågen
På Karlstads Universitet (Kau) har man sedan en längre tid genomfört friskvårdsaktiviteter för
anställda. Problemet har varit att nå ut till de anställda på ett bra sätt. Våren 2005 startade
friskvård- och forskningsprojektet ”Hälsovågen – bölja och balans i vardagen” för att stärka
friskvårdsinslaget och på ett mer tydligt sätt nå ut till de anställda i deras vardagsmiljö, det
vill säga på arbetsplatsen. Man har gett anställda tillgång till daglig fysisk aktivitet såsom
cirkelträning, aerobics och yoga. Det har även funnits möjlighet till individuell coachning i
projektet och man har även ett antal externa samarbetspartners. Karlstads medicinska
träningsinstitut

(KMTI)

som

bidrar

med

specialkompetens

inom

friskvårds

och

rehabiliteringsområdet och Karlstads studenters idrottsförening (KSIF), när det gäller
gruppträningspass (Gustafsson, Augustsson & Patriksson, 2006).
1.2.1 Projektets målsättning
Projektets design bygger på att skapa förutsättningar så att de anställda själva kan förbättra
eller bibehålla en god hälsa. Tanken med projektet är att det ska kunna utvärderas och ge en
ytterligare utvecklad kunskapsgrund för den fortsatta satsningen på friskvård för de anställda.
Syftet med projektet är att förbättra den fysiska och psykosociala hälsan bland anställda och
därigenom få ner sjuktalen. I syftet ingår också att försöka öka de anställdas medvetenhet om
sin egen hälsa. Vidare vill projektet bidra till att motivera anställda i arbetet och påverka sin
egen livsstil och sina friskvårdsaktiviteter till att innebära en hälso- eller friskvårdaktivitet
mer i veckan jämfört med tidigare (Gustafsson, Augustsson & Patriksson, 2006).
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1.3 Syfte
Vi har genom vårt progressiva företags- och friskvårdsintresse blivit engagerade i Kau:s
projekt ”Hälsovågen -bölja och balans i vardagen”, som nu befinner sig i sitt slutskede.
Huvudsyftet med vårt arbete är att undersöka om Hälsovågens specifika målsättning gällande
den fysiska och psykosociala hälsan blivit förbättrad samt om de anställdas hälsomedvetenhet
ökat. Vidare är ett delsyfte att undersöka vilken roll hälsocoacherna haft för individerna som
deltagit i projektet Hälsovågen samt komplettera med vår tidigare undersökning (Aristidou &
Häljeskog, 2008), om hur en hälsocoach kan arbeta med organisationer och privatpersoner.
1.4 Problemställningar
Vårt syfte har gjort att vi valt följande frågeställningar:
– Har den fysiska och psykosociala hälsan påverkats bland de anställda genom Hälsovågen?
– Har hälsomedvetenheten ökat bland de anställda i Hälsovågen?
– Har sjuktalen minskat på Kau?
– Vilken roll har hälsocoacherna haft i projektet Hälsovågen?

Delfrågor
– Hur kan en hälsocoach arbeta med organisationer och privatpersoner?
– Hur har samarbetet fungerat mellan Kau och externa organisationen?
– Kunde man ha gjort något annorlunda i projektet Hälsovågen?
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2. Bearbetning
När man arbetar med en forskningsprocess är det bra att ställa sig frågan: Vad är kunskap?
(Hassmén & Hassmén, 2008) Begreppen i en rapport kan vara angeläget att framföra,
eftersom de ligger till grund för förståelsen av rapporten (Ewles & Simnett, 2005).
Hälsovågen har använt sig av centrala begrepp vilka ligger som plattform för projektet.
I avsnittet nedan kommer vi att belysa definitioner av centrala begrepp för att nå vårt syfte.
Dessa begrepp är hälsa, ohälsa, främjande- och förebyggande hälsoarbete, fysisk aktivitet och
dess betydelse för hälsan, samt empowerment.
2.1 Hälsa
Hälsa har sedan urminnes tider definierats på olika sätt (Medin & Alexandersson, 2000) och
att exakt definiera begreppet hälsa kan vara svårt, då innebörden av hälsa är mångfaldig och
därigenom ett mångfacetterat begrepp (Menckel & Österblom 2000). Hur man ser på hälsa är
något som är skiftande individer emellan, då man har olika förutsättningar. Dessa är bland
annat saker som arv och genetiska faktorer. Men även hur din omgivning ser ut. Då kan man
säga att, allt som kan påverka dig, påverkar din hälsa. Exempel på detta kan vara: familj,
socialt umgänge, arbetssituation, samhällsstruktur, ekonomi och så vidare. Dina
levnadsvanor blir alltså av stor betydelse för hälsan. Saker som mat, motion, sömn, droger är
exempel på detta. Med andra ord kan man säga att dina levnadsvanor blir en livsstil (Rydqvist
& Winroth, 2004).

Ryberg (1996) menar att hälsa handlar om en jämvikt mellan psykiska, sociala och fysiska,
faktorer. Där den fysiska hälsan handlar om vår kropp och hur den behöver skötas med bland
annat bra mat, sömn och motion för att vi ska må riktigt bra. Den psykiska hälsan rör sig om
att ha en inre balans för att kunna tänka klart, sammanhängande och trivas med livet. Med den
sociala hälsan anmärker Rydberg att vi bör ha bra relationer till våra medmänniskor och en
förmåga att kunna skapa och upprätthålla dessa för att kunna må bra. Hit hör även miljön och
dess påverkande faktorer på oss.

När man ser på hälsa ur ett holistiskt perspektiv med andra ord helheten, nämns även den
emotionella hälsa och andlig hälsa. Den emotionella och den sociala hälsan är tillsammans
med den psykiska nära knutna, dock kan de skiljas lite åt. Emotionell hälsa förutsätter att man
har en förmåga att uppleva känslor som glädje, vrede, sorg, rädsla, och kunna uttrycka dessa
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känslor på ett lämpligt sätt. Det innefattar även en förmåga att kunna hantera stress, spänning,
depression och ångest. Andlig hälsa kan kopplas samman med religiösa ritualer och
övertygelser; medan andra sammankopplar den med livsfilosofi, principer för beteende, samt
olika sätt att uppnå sinnesfrid och känna ro i sin själ (Ewles & Simnett, 1995;2005; Ryberg,
1996; Rydqvist & Winroth, 2004).

Hur man ser på hälsa är olikartat personer emellan och därför blir synen på hälsan olika.
Aron Antonovsky (2005) menar att man kan se på hälsa med ett patogeniskt synsätt där man
fokuserar på det sjuka och hur man kan bota eller lindra detta. Man tänker på det sjuka istället
för att fokusera på det friska. Antonovsky (2005) berättar även om det salutogeniska synsättet
där man utgår från det friska hos människan och ser det som det normala, även om man har
många svåra sjukdomar kan man uppleva att man har hälsa.

Detta kan förklaras med Antonovskys begrepp KASAM som innebär att ha en ”känsla av
sammanhang” för att kunna utveckla eller upprätthålla en god hälsa. Antonovsky menar att vi
ska kunna känna en hanterbarhet i vår tillvaro och att den är förhållandevis begriplig.
Samtidigt ska man kunna påverka saker som händer och sker runt om kring oss. När man har
en känsla av begriplighet och hanterbarhet ger det en känsla av meningsfullhet menar
Antonovsky. Dessa tre faktorer utgör grunden i hans utgångspunkt ”känsla av sammanhang”,
KASAM (Antonovsky, 2005).

Ett annat sätt att skilja mellan kroppslig och upplevd hälsa är modellen hälsokorset

Figur 1. En översikt av hälsokorset och dess dimensioner (Rydqvist & Winroth, 2004, s. 17).

Som denna modell visar kan man placera sig i sektion D, alltså man kan vara sjuk men trots
detta uppleva hälsa.
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Nordenfelts (1991) tankar kan delas in i två andra perspektiv. Det biologiska och det
holistiska. Med dessa menar Nordenfelt att båda ska samverka för att nå hälsa. Det biologiska
vilar på medicinsk grund som man hämtar från kemi, biologi och statistik. Exempelvis när
man genomgår olika hälsoundersökningar som att mäta blodtryck och puls. Det holistiska
utgår ifrån människan och bland annat dennes känslor av välmående vid hälsa och känslan av
lidande vid ohälsa. Detta synsätt är alltså mer inriktad åt det psykologiska, det sociala och
antropologiska. Hälsokorset blir med andra ord ett holistiskt synsätt på hälsa då man tar
hänsyn till flera faktorer.

En definition av hälsa som haft stor betydelse för samhällssynen på hälsa och hälsoarbete är
Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948 då hälsan beskrevs som följande:

“A state of complete physical, social and mental well-being and not merely the absence of
disease or infirmity”
(WHO, 1948)

Det har genom åren kritiserats då man säger att hälsa är ett fullständigt välbefinnande då det
troligen är ett ouppnåeligt ideal (Medin & Alexandersson, 2000). Att ha fullständigt
välbefinnande är troligtvis ett visionstänkande. Att ha visioner är inte något fel eftersom det
kan fungera som en vägvisare, dock kan verkligheten sällan jämföras med en vision
(Kostenius & Lindqvist, 2006).

WHO såg troligen bristerna i definitionen från 1948 och utvecklade emellertid en ny
definition av hälsa:

“Health is .... seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a
positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities”
(WHO, 1986)

I definitionen från 1948 sågs hälsan som ett mål att nå, men genom tiden och den nya
definitionen ser man på hälsa som ett hjälpmedel för att uppnå goda ändamål i många
avseenden och förverkliga sina personliga mål i livet. Människor med exempelvis handikapp
och kroniska sjukdomar, kan uppleva en god hälsa och förverkliga sina livsmål, bara man
använder rätt metod. Även människor med goda fysiologiska och medicinska värden kan
12

uppleva en dålig hälsa (Ekblom & Nilsson, 2000). En förklaring till detta kan också kopplas
samman, med som tidigare nämndes Antonovskys begrepp KASAM.
2.2 Ohälsa
Likt hälsobegreppet och dess olika synsätt, blir likaså vad som är ohälsa eller inte något man
kan diskutera. I vissa teorier skiljer sig inte sjukdom och ohälsa åt, medan i andra är det
oerhört viktigt att skilja på dessa. Inom exempelvis det holistiska synsättet är hälsa och
ohälsa två helt olika tillstånd. De är likväl förbundna till varandra som att sjukdom beskrivs
som den vanligaste orsaken till ohälsa (Nordenfelt, 1991).

Man menar också att man inte kan få en rimlig förståelse för omfånget hälsa-ohälsa om man
bara utgår från ett biologiskt eller holistiskt perspektiv utan att ta hänsyn till det andra. Ser
man på ohälsa ur ett biologiskt perspektiv har man ohälsa exempelvis vid ett brutet ben,
halsfluss och så vidare. Ser man däremot från en holistisk klippa då klassas ohälsa som det
tillstånd individen upplever av sin sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000; Nordenfelt,
1991).

När man pratar om ohälsa har begreppet psykosocial ohälsa blivit något som inte bör
glömmas. Förr handlade det om att beskriva sammansatta sociala och psykiska problem. Idag
nyttjas begreppet bland annat i arbetsmiljön där man försöker se om det kan vara en social
eller psykologisk orsak till ett ”problem” (Karlsson, 2004). Benämningen används dessutom
för att beskriva de faktorer som frestar på människan psykiskt. Alltså de omständigheter som
påverkar dig psykiskt genom dina sociala förhållanden som exempelvis olika stressorer i
individens sociala liv. Sammanfattningsvis menar Karlsson (2004) att det går att definiera
begreppet som:

”… psykiska, psykosomatiska eller somatiska symptom, vilka samvarierar med problem i den
enskildes livssituation” (Karlsson, 2004, s. 12).

Thorell (2003) beskriver istället begreppet psykosocial som samspelet mellan psykiska och
sociala faktorer. Thorell, 2003, s. 14 menar att det handlar om ett samspel mellan människan
som individ och hans/hennes omgivning samt reaktionerna på omgivningen. Hur människor
reagerar på sin omgivning har i sin tur att göra med tidigare erfarenheter och genetiska
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faktorer. Individer klarar inte påfrestningar på samma sätt. Vissa klarar av att bemästra
problem lättare, medan det är svårare för andra.

Karlsson (2004) har valt att dela in begreppet i två dimensioner: A) Individens livssituation
och B) besvär, symptom. Påverkansfaktorer på dimensionen A kan exempelvis vara, sorg,
konflikt på arbetet, långvarig stress och familjeproblem medan påverkan på B kan vara
allmän trötthet, yrsel, magbesvär, huvudvärk och sömnbesvär.
2.3 Främjande- och förebyggande hälsoarbete
När man pratar om hälsoarbete på individ- och gruppnivå är begreppen hälsofrämjande eller
hälsopromotion något man ofta använder sig av. Detta kopplas samman eller översätts med
det engelska ordet health promotion. Om man översätter promotion från engelskan blir det
främjande, gynnande och i detta sammanhang alltså behålla sin hälsa. Prevent eller
prevention blir översatt förhindra, förebygga. Här tänker man på ohälsa och vill förebygga
detta. Det många dock gör är att ofta framhålla begreppen health promotion och health
prevention som samma sak och bara använder ordet hälsopromotion. Det skiljer sig givetvis
vetenskapsmän emellan, då vissa menar att allt som har med att öka hälsan är health
promotion. (Hanson, 2004).

Health promotion eller hälsofrämjande handlar egentligen om att upprätthålla eller förbättra
hälsotillståndet för såväl individer som grupper (Ewles & Simnett, 2005; Medin &
Alexandersson, 2000). Health prevention och health promotion har blivit i flera fall den
internationella brukningen av ordet hälsopromotion där upprätthållning av hälsa och
förebyggande av ohälsa är ett (Hanson, 2002).

Trots detta fenomen kopplar de flesta läroböcker, artiklar och annan litteratur till WHO:s
definition av begreppet från 1986:

“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve,
their health” (WHO, 1986)

I denna definition framgår det tydligt att WHO menar att syftet med hälsofrämjande är att
stödja människor att förbättra sin hälsa och skaffa sig bättre kontroll över den (Ewles &
Simnett, 2005).
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Hälsofrämjande åtgärder kan användas på både individ-, grupp- samt organisationsnivå och
kan och används idag i flera fakulteter i samhället som exempelvis skolmiljön,
kommunanställda och dylikt (Kjellman, 2006).
2.3.1 Hälsofrämjande på arbetsplatsen
På arbetsplatsen har det blivit alldagligare att man pratar om hälsofrämjande då tendensen
varit att bland annat utmattningssymptom och förslitningsskador blivit vanligare vilket har
resulterat i mer och mer sjukskrivningar som kostar företagen/organisationen/staten pengar
(Colliander, 2007).

Angelöw (2006) avser att en av de centralaste utgångspunkterna för en hälsosam, effektiv och
lyckosam arbetsplats är arbetslusten. Att må bra med sig själv och ha en god hälsa har även
visats ge effekt på grupp- samt organisationsnivå. Gemenskapen kan ökas och detta avspeglas
då också i arbetet vilket kan leda till bättre kvalité, effektivitet och ökad produktivitet
(Hanson, 2004; Rydqvist & Winroth, 2004).

Angelöw (2002) berättar om regeringens 11-punktsprogram som utkom våren 2002, där det
bland annat rekommenderas att företagen ska införa så kallade hälsobokslut. Det ska leda till
att man enklare ska kunna analyseras personalsituationen inom organisationer på samma sätt
som ett vanligt bokslut i en årsredovisning. Angelöw menar vidare att med ett hälsobokslut
kan man tydligare registrera och redovisa de aktiviteter och händelser, oplanerade och
planerade, som berör personalens kompetens i stort avseende, men där hälsan är en viktig
komponent. Med hälsobokslut kan man mycket tydligare se hur sjukfrånvaron fördelar sig
samt hur stor del som är relaterad till arbetsplatsen.

Menckel & Österblom (2000) berättar att man i diskussioner om hälsofrämjande på
arbetsplatsen, likväl som tidigare omtalades ofta behandlar begreppet förebygga parallellt
med begreppet främjande. Då främja och förebygga även kan överlappa varandra skiljer de
sig åt i termer av sitt syfte. Främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan
förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda. För att göra detta lite tydligare kan man se
nedanstående exempel av Menckel och Österblom, 2000, s. 25.
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Hälsofrämjande
•

Erbjuda ett stödjade socialt klimat

•

Utveckla ett engagemang i arbetet

•

Möjliggöra ett emotionellt välbefinnande

Förebyggande
•

Avvärja fysiska och mentala hälsoproblem

•

Minska riskfaktorer för ohälsa

•

Bygga upp hälsa/rehabilitering

Henriksson, (2007) menar att hälsofrämjande insatser måste vara upprepande och konstanta
för att de ska upplevas hälsofrämjande. Har man tidsmässiga begränsningar i ett projekt som
verkar under kort tid anses de inte hälsofrämjande, om de inte utförs på ett sådant sätt att det
kan bevaras i verksamheten. I arbetslivet kan hälsofrämjande handla om att hitta former för
ledarskap, resurser och egen kraft. Individen själv ansvarar också för sin egen och
arbetsplatsens hälsa (Hanson, 2004). Hälsofrämjande arbetet ska ses som en utvecklingsgång,
det vill säga något som startar, fortsätter och utvecklas av egen kraft (Henriksson, 2007).
Luxemburgdeklarationen (1997) nämner olika kriterier för ett hälsofrämjande på
arbetsplatsen. De menar att arbetsplatsen påverkar hälsa och sjukdom på olika sätt. Om de
anställda är verksamma under bland annat ohälsosamma arbetsförhållanden kan detta orsaka
ohälsa. Men arbetet kan även vara en möjlighet för personlig utveckling och ökad kompetens.
Hälsofrämjande på arbetsplatser omfattar flera omständigheter i arbetet, som bidrar till att
förbättra de anställdas hälsa.

En svensk utarbetat definition av begreppet hälsofrämjande på arbetsplatsen som innefattar
flera kriterier som Luxemburgdeklarationen lyder följande:
•

Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där
individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsa.

•

Hälsofrämjade på arbetsplatser befattar sig med orsaker till hälsa, men fokuserar på möjligheter till god
hälsa.

•

Hälsofrämjade på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god
hälsa och goda hälsorelaterade beteenden.

(Angelöw, 2002, s. 22; Menckel & Österblom, 2000, s. 26)
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Sammanfattningsvis handlar begreppet om allt som görs för att främja hälsa på arbetsplatsen
och för att öka de anställdas hälsa och deras beteenden relaterat till hälsa.
2.3.2 Friskvård
På arbetsplatsen är friskvård ett vanligt koncept att använda sig av då det visats vara en god
strategi för att skapa friskare arbetsplatser. Dock förekommer olika definitioner på detta
begrepp och dess innebörd. En del utgår enbart från fysiska aktiviteter medan andra betonar,
alla aktiviteter som handlar om att bibehålla eller utveckla hälsan (Angelöw, 2002). En
definition av friskvård är:

”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå
med fokus på levnadsvanor och livsstil” (Rydqvist & Winroth, 2004, s. 29).

Rydqvist & Winroth (2004) s. 29 säger vidare att en alternativ definition skulle kunna vara
följande:

”Den process som möjliggör för individer och grupper att öka kontrollen över de faktorer
som påverkar hälsan och därmed kunna förbättra den”

Rydqvist & Winroth, (2004) berättar att friskvårdens visionära mål kan delas in i två grupper.
Ett av dess mål är att för varje individ kunna skapa en form av inre balans, alltså trivas med
sig själv och andra. Det andra målet är att individen ska må bra, klara av vardagen för att
enklare förverkliga sina personliga mål. Kjellman (2006) menar att det är angeläget för chefer
och ledning i organisationen/företaget att målet med friskvårdsverksamheten är kartlagda. Det
måste även gå i hand med verksamhetens övriga mål.

Rydqvist & Winroth, (2004) menar vidare, om friskvårdens mål uppnås kan man på en
individnivå känna ett välbehag. Man mår bra med sig själv och klarar av vardagen. På en
grupp- samt organisationsnivå kan gemenskapen öka. Dessa avspeglas även i arbetet vilket
kan leda till bättre kvalité, effektivitet och ökad produktivitet. Några exempel på
friskvårdsarbete kan vara avspännings, massage, sluta röka, fysisk aktivitet, kostvanor,
hälsoprofilsbedömning etcetera. (Angelöw, 2002; Andersson, Johrén & Malmgren, 2004;
Kjellman, 2006; Rydqvist & Winroth, 2004).
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2.4 Hälsovägledning och beteendeförändring
Hälsovägledning är något man kan arbeta med på flera arenor. Det kan finnas i
träningsinstitut, skolmiljön, friskvårdsorganisationer, etcetera. Detta kan bedrivas på individeller gruppnivå, där man försöker sträva mot att uppfylla individen/gruppen/organisationens
mål efter inställning och krav, där ibland en beteendeförändring kan vara aktuellt (Aristidou
& Häljeskog, 2008; Rydqvist & Winroth, 2004).

En uppgift som kan vara vanligt för hälsocoachen/hälsovägledaren är att försöka genomgå en
förändring av ”patientens” beteendemönster kring det drabbade området. För att en person ska
kunna ändra sina levnadsvanor är det viktigt att personen känner sig motiverad. Det viktigaste
för

att

man

som

vägledare

ska

kunna

hjälpa

individen/gruppen

är

att

göra

inlärningssituationen intressant och skapa goda förutsättningar för inlärning (Rydqvist &
Winroth, 2004).

Faskunger (2004) beskriver att individerna befinner sig i olika stadium kring en
beteendeförändring. Vi nämner nedan dessa och har gjort en kort beskrivning av dem:
1. Förnekelsestadiet: Individen förnekar sig ha ett problem och funderar inte heller på
att förändra sitt beteende. Använder sig ursäkter och försöker skämta bort sitt problem.
2. Begrundandestadiet: Förstått att deras livsstil är ett problem men tar inte tag i saken.
Har funderat på att göra det om sex månader. Exempel: ”Jag ska börja motionera om
ett tag”. Och skjuter upp detta till nästa vecka. Individen har börjat se för- och
nackdelar med denna förändring.
3. Förberedelsestadiet: Individen funderar starkt på att genomgå denna förändring.
Personen hittar fler fördelar än nackdelar med fysisk aktivitet. Den har förkortat sin tid
från sex månader till en månad.
4. Handlingsstadiet: Här har individen gått från tanke till handling, motorn är startad.
Man infinner sig i detta stadium i sex månader. Dock finns en stor risk för återfall till
tidigare stadium.
5. Aktivitetsstadiet: Här har individen upprätthållit sin aktivitet längre än sex månader
och avsikten är att individen ska upprätthålla aktiviteten och göra det till en rutin. Det
blir en del av sin nya ”livsstil”. Risken för återfall finns fortfarande men är mindre.
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Några individer klarar att ta sig till aktivitetsstadiet på egen hand men många fastnar och
kommer inte längre i sin utveckling (Faskunger, 2004). Det är här hälsocoachen kan ha en
stor roll och hjälpa till med rådgivning (Aristidou & Häljeskog, 2008; Høigaard & Jørgensen,
2006; Kostenius & Lindqvist, 2006).

Utbildning och expertkunnande skapar trovärdighet menar Ewles & Simnett (2005 s.203) men
säger samtidigt att expertkunnande inte är tillräckligt för att bli en god hälsocoach. Skickliga
guider måste även kunna påvisa resultat i form av mätbara pedagogiska framsteg hos de
individer eller grupper de arbetar med.

Berry (2007) menar att det är viktigt att hälsocoacher har en god social kompetens vilket
visats också ha en betydande roll i stresshantering gällande anpassning för större
livsstilsförändringar. I flera fall arbetar de med annorlunda människor och därigenom stöter
man på olika livsstilar. Här måste man kunna hantera och anpassa sig efter individens krav
och mål på ett effektivt sätt utan att blanda samman de olika tillvägagångssätten (Aristidou &
Häljeskog, 2008; Berry, 2007; Høigaard & Jørgensen, 2006).

Det är viktigt att framhålla de fördelar som fysisk aktivitet ger personen själv och de andra i
hans omgivning samtidigt som man nämner riskerna med ett inaktivt och stillasittande liv.
Några tänkbara motiv som kan leda till ökad motivation är exempelvis: ökad livskvalité, hälsa
och kondition och allt vad det innebär (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Ekblom och
Nilsson (2000) s.10 refererar till nedanstående citat.

”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för
sjukdom”
Edward Stanley (1826-1893)

Det är svårt att få någon att förbättra sin hälsa om personen i fråga själv inte är med på det
fullt ut. Därför är det viktigt att, även om man arbetar med en grupp, se varje enskild individ
och vart i den så kallade motivationsstegen de befinner sig för att kunna utveckla deras
motivation (Rydqvist & Winroth, 2004).
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Motivationsstegen i olika kategorier kan se ut på följande sätt

Motivationskategorier

Orsaker till beteendet

Sann inre motivation

För tillfredsställelsen att veta, att klara av, att stimuleras.
”Jag joggar för att jag njuter av det”

Integrerad kontroll

Beteendet

symboliserar

något

som

är

viktigt

i

ens

liv.

”Jag joggar för att det ingår i min livsstil”
Identifierad kontroll

Resultatet av beteendet anses viktigt för ens personliga mål.
”Jag joggar därför jag vill ha bra kondition”

Introjiserad kontroll

Beteendet utförs för en internaliserad skuldkänsla.
”Jag joggar för att jag vet att det är nyttigt”

Yttre kontroll

Beteendet utförs för att jag ska få en belöning eller av tvång.
”Jag joggar därför att jag måste”

Ej motiverad

Man gör inget för att man vet att man kommer att misslyckas. ”Jag
joggar inte för jag orkar inte”

Figur 2. Motivationsstegen och dess kategorier (Rydqvist & Winroth 2004, sid 91)

För att åstadkomma en beteendeförändring är det dock inte bara motivation som krävs, även
om detta är en viktig faktor. Självförtroende, familjeförhållanden, arbetssituation och
samhällets struktur är sådant som påverkar. De flesta människor är fullt medvetna om att
fysisk aktivitet förbättrar hälsan, men enbart kunskap om detta, är inte en lösning på
problemet. Det krävs även strategier för förändring och färdigheter att hantera frestelser.
Vissa söker professionell hjälp medan andra försöker på egen hand. Det som avgör om man
lyckas är att man har en grundläggande vilja att förändra sig (Faskunger & Hemmingsson,
2005).
2.5 Fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan
Alla har något att vinna genom att regelbundet utöva någon form av fysisk aktivitet. På lång
sikt leder det till många fler positiva effekter än bara god fysisk hälsa. Engström (1999) menar
att under längre tid undvika kroppsrörelser och fysiks ansträngning får till följd att den fysiska
kapaciteten, funktionsförmågan samt kapacitet i muskler, leder och skelett försämras.
Engström menar vidare att kroppen behöver rörelse för att fungera optimalt.

De fysiska fördelarna är många, exempelvis: Ökad kondition och muskelstyrka, förebygga
eller sänka högt blodtryck, förebygga hjärt-kärlsjukdomar, förebygga viktuppgång och även
sänka blodsockret vilket förebygger diabetes. Även den mentala hälsan kan förbättras
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avsevärt, några av de positiva effekterna är: bättre humör, stärkt självkänsla, minskad oro,
lättare att hantera stress och bättre sömn (Ekblom & Nilsson 2000; Faskunger &
Hemmingsson, 2005; Svantesson, Cider, Jonsdottir, Sterner-Victorin & Willén, 2007). All typ
av fysisk aktivitet är betydelsefullt för en god hälsa. Effekterna av träning varierar dock
beroende på intensitet, varaktighet, frekvens, typ av träning, individens ålder och genetiska
faktorer (Rydqvist & Winroth, 2004). Forskning visar även att en otränad men normalviktig
person har större risk att dö för tidigt än en människa som är överviktigt men tränad (Ekblom
& Nilsson 2000).
2.5.1 Definition av fysisk aktivitet
Är motion och träning samma sak som fysisk aktivitet? Enligt Faskunger (2004) s.15 kan
fysisk aktivitet definieras som:

”alla former av kroppsrörelser som leder till energiförbränning”

Vidare kan motion eller träning definieras som:

”planerade, strukturerade och upprepade kroppsrörelser med målet att förbättra eller
bibehålla en eller flera komponenter av fysisk och mental hälsa” (ibid)

Begreppet fysisk aktivitet omfattar allt ifrån vardagliga sysslor till elitidrottande. Dock ska
man ta hänsyn till att det finns viktiga skillnader mellan fysisk aktivitet och träning/motion.
Engström (1999) menar att man kan skilja på vardaglig fysisk aktivitet och frivillig fysisk
aktivitet. Det förstnämnda kan vara sådant som att gå till arbetet eller promenera till kamraten
och med det senast omnämnda menar han den som utförs frivilligt på fritiden och som minst
motsvarar en promenadtakt i ansträngningsgrad. Vilken fysisk aktivitet man nu ägnar sig åt
blir beroende av sin målsättning.
2.5.2 Aktivitetsrekommendationer
Att precis sätta fingret på hur mycket den totala mängden fysisk aktivitet som krävs kan vara
svårt. Vi är olika byggda och våra arv samt genetiska förutsättningar blir därför skiljda. Något
som även spelar roll i denna fråga är givetvis vad man är ute efter. Vill man förebygga hjärtoch kärlsjukdomar eller vill man stå längst upp på pallen? Detta spelar en stor roll och bör tas
i åtanke (Ekblom & Nilsson, 2008).
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Internationella rekommendationer för daglig fysisk aktivitet är åtminstone 30 minuter om
dagen, fem dagar i veckan med en ansträngningsgrad som motsvarar en rask promenad,
trädgårdsarbete eller hussysslor. Vidare menar man att dessa kan skiljas åt något beroende på
individens ålder då man exempelvis i yngre år utvecklas fysiologiskt och har mer ”behov” av
rörelse för kroppens mognad (WHO, 2004).

Som tidigare skrevs är vinsterna av fysisk aktivitet olika beroende på exempelvis typ av
aktivitet, varaktighet, intensitet och så vidare. Det som dock visats är att de största
hälsovinsterna får en individ som går från fysisk inaktiv till att tillägna sig lättare form av
fysisk aktivitet (Faskunger 2004).

Ett exempel på detta visas i den så kallade ”dos-respons-kurvan”.

Figur 3. Intensitet och varaktighet av fysisk aktivitet och motion (Faskunger, 2004, s.18)

Som denna kurva visar är hälsovinsterna fler beroende på bland annat varaktighet och
intensitet, dock ökar inte hälsovinsterna i samma takt om man redan är fysisk aktiv (ibid).
I större omfattning får man i första hand fysiska hälsovinster med regelbunden fysisk aktivitet,
men det kan även resultera i psykiska och sociala hälsovinster (Ekblom & Nilsson 2000;
Faskunger & Hemmingsson, 2005; Svantesson, Cider, Jonsdottir, Sterner-Victorin & Willén,
2007; WHO, 2004).

Faskunger (2004) refererar till Rejeski (1994) som även menar att riktig hård träning kan
under vissa förhållanden till och med leda till försämrad hälsa. Vidare säger han att det är mer
oklart gällande de mentala fördelarna i dos-responssambandet mellan fysisk aktivitet och
hälsa.
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Ekblom & Nilsson, (2000) beskriver att fysisk aktivitet är vår viktigaste frisk faktor. Dock ska
man ta hänsyn till att enbart fysisk aktivitet inte kan lösa alla välfärdssjukdomar, men är en
mycket viktig faktor för att bibehålla och främja människors hälsa (Faskunger, 2004).
2.6 Empowerment
Begreppet empowerment är komplicerat att översätta till det svenska språket. Närmaste
liknelser som används är självförstärkning, maktmobilisering eller vardagsmakt. Därför
använder man sig ofta istället av det engelska ordet (Forsberg & Starrin, 1997; Medin &
Alexandersson, 2000). Empowerment formades i USA under 1970-talet och till en början var
det ansett för utvecklingsarbetet i utsatta grupper. Den idé som ligger i grund för
empowerment är den sociala aktivistideologin med tankegångar kring hjälp till självhjälp. Det
är bättre att lära någon fiska än att ge dem en fisk (Forsberg & Starrin, 1997; Kostenius &
Lindqvist, 2006). Hur ska man nu koppla samman empowerment och hälsa?

WHO (1998) menar att empowerment kopplat med hälsopromotion är att arbeta genom en
process där människor får en större kontroll över sina val och handlingar angående sin hälsa.
Empowerment kan användas på både individuell samt gruppnivå. Där man kan arbeta med att
stärka deras levnadsvanor på ett socialt samt ekonomiskt plan mot en hälsosammare vardag.
Empowerment är nära relaterat till det holistiska synsättet på hälsa, speciellt då man definierar
förmågan hur man kan agera för att uppnå viktiga mål (Arneson, 2006). Empowerment är
både en process och ett mål med väsentliga beståndsdelar som makt, kontroll, självtillit och
stolthet. Empowerment kan alltså ses som hjälp till självhjälp. Ett sätt att framkalla
medvetenhet och förstärka egenmakten (Forsberg & Starrin, 1997; Kostenius & Lindqvist,
2006).

”Makt är lika med möjlighet att påverka”
(Kostenius & Lindqvist, 2006, s.79)

En person som har klarat av att befästa sin styrka och makt får färdigheter, kunskaper,
handlingskompetens och resurser till att göra hälsofrämjande livsstilsval (Forsberg & Starrin,
1997; Gustafsson, Augustsson & Patriksson 2006; Kostenius & Lindqvist, 2006).
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2.7 Sammanfattande reflektioner
Då man som individ har olika förutsättningar, ser man på hälsa på olika sätt. Allt som kan
påverka dig kan påverka din hälsa (Rydqvist & Winroth, 2004). Det finns därför även fler
”teorietiska” synsätt som nämns. Exempelvis det patogena synsättet där fokus ligger på sjuka
och hur man kan bota och lindra detta. Sedan finns även det holistiska där man ser till
helheten. Enligt WHO:s definition från 1948 sågs hälsa som ett mål att nå, men har utvecklats
och ses nu som ett hjälpmedel för att uppnå goda ändamål i många avseenden. Man kan
uppleva hälsa trots exempelvis funktionshinder. Detta visar bland annat det så kallade
Hälsokorset (se Figur 1. s. 11).

Ohälsa har också givetvis olika synsätt. Det blir enklare att förstå om man ser genom ett så
kallat biologiskt synsätt. Har du ett brutet ben, då har du ohälsa. Ser man däremot från det
holistiska perspektivet blir din hälsa vad du gör det till. Med andra ord, hälsan klassas efter
din upplevelse av situationen (Medin & Alexandersson, 2000; Nordenfelt, 1991).

Hälsofrämjande arbete används ofta idag som ett sammansatt ord för hälsopromotion.
Skillnaden mellan promotion och prevention är att det förstnämnda handlar om att bibehålla
medan prevention handlar om att förebygga. Vissa skiljer dessa åt, men större delen upplever
vi använder sig av ordet hälsopromotion även i förebyggande hälsoarbete.
Hälsofrämjande åtgärder kan användas på både individ, grupp samt organisationsnivå. Det
har blivit mer vardagligt att använda hälsopromotion/hälsoprevention på arbetsplatsen
eftersom tendensen varit att utmattningssymptom och förslitningsskador blivit vanligare. Ett
vanligt koncept arbetsplatsen använder sig av är friskvård (Hanson, 2004; Kjellman, 2006).

I hälsofrämjande syfte kan hälsovägledning (hälsocoachning) i flera fall fungera bra. Denna
sorts rådgivande anser vi bättre samt mer professionellt, istället för att ta en vägledning
genom alla medier. Här får man råd efter sina egna ”problem” och en förändring av sina
levnadsvanor kan vara aktuell. Det är viktigt av hälsocoachen att framhålla de positiva samt
negativa effekter av ett fysiskt aktivt kontra fysiskt inaktivt liv (Aristidou & Häljeskog, 2008;
Faskunger & Hemmingsson, 2005; Rydqvist & Winroth, 2004). WHO (1998) menar att
empowerment kopplat till hälsofrämjande arbete ger människor en större kontroll över sina
val och handlingar angående sin hälsa. En kort sammanfattning av empowerment är hjälp till
självhjälp, framkalla medvetenhet och förstärka egenmakten (Kostenius & Lindqvist, 2006).
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Mot arbetets kunskapsbakgrund och vårt holistiska synsätt på hälsa, har vi valt att definiera
hälsa som följande:

Hälsa handlar främst om att må bra. Genom en balans mellan den fysiska, psykiska,
emotionella - och sociala hälsan, är hälsa en resurs för att klara av vardagens krav och
realisera personliga mål.

Enligt Medin & Alexandersson (2000) och vår definition bör det alltid tänkas på är att hälsa
är en process som hela tiden är föränderlig och påverkbar och inte ett statiskt tillstånd. Hälsan
skapas därmed i samspel mellan individ och omgivning. Detta blir också som tidigare
nämndes av Nordenfelt (1991) ett holistiskt synsätt på hälsa då man inte fokuserar enbart på
specifika delar utan ser på människan i helhet.
2.8 Teoretiska utgångspunkter
Den teoretiska utgångspunkt vi använder oss av i denna undersökning är ett holistiskt synsätt
på hälsa, här fokuserar vi på individens egen upplevelse av sin hälsa (Medin &
Alexandersson, 2000). Hur man tolkar ett arbete eller en text kan bli olika beroende på vilka
glasögon man har på sig. Vi analyserar arbetet genom ett hermeneutisk synsätt. Vi ser inte
enbart till det sagda ordet utan tolkar även innebörden av det vilket leder till en bättre
förståelse i helheten (Kvale, 1997). Vår största fokus ligger i den fysiska aktiviteten men
hänsyn tas även till den psykiska och sociala samt den emotionella hälsan eftersom det också
är en viktig faktor i helheten.
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3. Metod
3.1. Förutsättningar omkring Hälsovågen
Hälsovågens undersökningsområde är i huvudsak genomfört med en kvantitativ metod. Man
använde sig av två enkäter varav den första skickades ut 2005 och den andra 2007. Samtliga
konstruerades, skickades ut och samlades in. Samtliga enkäter har varit utan vår medverkan
och denna process har därför varit opåverkbar av oss.
Vår roll i arbetet har varit att utifrån det befintliga datamaterialet, vår kvalitativa intervju med
KMTI:s huvudansvarige samt vår tidigare kvalitativa studie om hälsocoacher (Aristidou &
Häljeskog, 2008), studera och utvärdera de frågeställningar vi beskrivit tidigare.
3.2. Design
Vi har använt oss av resultaten från datainsamlingen för att se om vi kan göra en utvärdering
genom att jämföra tidigare och nuvarande enkätsvar. För att uppnå ett av våra delsyften har vi
valt att genomföra en kvalitativ intervju med ledaren för projektet på KMTI samt koppla det
samman med vår tidigare undersökning. Varför vi valde att göra på detta sätt var för att
kvalitativa undersökningar ger en djupare kunskap än som ofta erhålls vid kvantitativa
metoder (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativa metoder syftar till att genom tydning bringa
till kännedom för individens synsätt. Kvalitativa metoder riktar sig in på förståelsen av
människors upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi tror att denna metod kan ge oss en
djupare uppfattning och genom att koppla det samman med enkätsvaren få ett bättre resultat.
(Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale, 1997). Då vår tidigare undersökning (Aristidou &
Häljeskog, 2008) och intervjun med KMTI kombineras med enkätsvaren leder det till att vi då
använder en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Här är de kvalitativa ett
stöd åt de kvantitativa resultaten (Bryman, 1998). Creswell (2009) berättar att det kan vara
svårt att nå tydliga resultat vid exempelvis hälsoundersökningar med enbart en
undersökningsmetod. Därför kan en djupare insikt ges vid kombinationen av de kvalitativa
och kvantitativa metoderna.
3.3. Urval
Vårt urval består av samtliga enkätsvar, vår tidigare undersökning samt en intervju med
KMTI:s ledare i projektet.
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Urvalet för samtliga enkäter var hela Kau:s anställningspopulation. Vårt urval blev därför de
som svarat på någon av enkäterna. Totalt med den första samt andra enkäten fick vi möjlighet
att utnyttja 1024 enkäter. Vilket ger en svarsfrekvens på ca 50 % av samtliga enkäter (ca 2000
enkäter har skickats ut). I vår kvalitativa undersökning (se bilaga 1), valde vi att göra en
intervju med ledaren för Hälsovågen på KMTI. Vi tog kontakt med hälsocoachen från vår
tidigare undersökning från KMTI då vi fått information att även hon var involverad i
projektet. Vidare ledde detta till ett bokat möte med den ledande för projektet. Det är en
medelålders man som har en gedigen erfarenhet då han varit verksam inom ”hälsobranschen”
i 25 år. Han har dock ingen akademisk utbildning. Intervjun var frivillig och i samband med
att han ville delta fick vi hans samtycke. Intervjun genomfördes med bandspelare och hänsyn
togs till att det skulle vara konfidentiellt.
3.4. Mätinstrument/intervjuguide
Hälsovågens första enkät från 2005 innehöll totalt 44 frågor (se bilaga 2), och bestod i
dominerande del av fasta svarsalternativ. Dock förekom även några öppna frågor. Enkät två
(se bilaga 3), från 2007 innehöll totalt 72 frågor. Båda enkäterna behandlar i stort sett följande
fyra områden.
•

Kännedom om och deltagande i ”Hälsovågen”

•

Allmänna frågor om hälsa och hälsotillstånd

•

Fysisk aktivitet i vardagen och fritiden

•

Övriga levnadsvanor

Båda enkäterna behandlades anonymt, men det som skiljer den andra enkäten från den första
är att den belyser ytterligare frågor om den externa träningsanläggningen (KMTI) och
respondenten ombads här att göra vissa egna kommentarer. Den andra enkäten innehåller
även fler följdfrågor om Hälsovågen än det första formuläret. Vidare bör nämnas att andra
enkäten skickades ut sen höst 2007 och avslutades januari 2008.

För vidare insyn i de båda enkäterna se bilagor.
3.5. Genomförande
Vår intervju vid KMTI tog ca 90 minuter. Innefattande vårt bemötande, frågor och svar.
Intervjun genomfördes på respondentens (K4) kontor. Vi stötte inte på några problem och
upplevde situationen som avslappnad. Detta berodde troligtvis på hans intresse för området
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och att samtycke erhållits. Vi tolkade att respondenten (K4) kände sig bekväm i situationen
vilket ledde till en informationsrik intervju.
3.6. Databearbetning
Vi spelade in vår intervju, lyssnade och skrev av den ordagrant på papper. Vi kunde nu
analysera och kategorisera svaren på ett tydligt sätt. Vi använde oss av Kvale (1997) & Trost
(2005) som stöd genom detta. Vi vill få fram ett så tydligt och rent svar som möjligt och
genom att göra en hermeneutisk analys upplever vi att det blir enklare om man skriver av och
analyserar intervjuerna efteråt då inget kan gå miste (Kvale, 1997). Som tidigare nämnts har
vi inte kunnat påverka enkäterna eftersom vi enbart kunnat arbeta med den datainsamling som
sedan tidigare existerat. För att tydliggöra våra resultat ytterligare har vi tagit stöd av
Hassmén & Hassmén (2008), och därefter genomfört en bortfallsanalys (4.4). Vidare har även
en innehållsanalys (4.6) gjorts, där vi kategoriserat majoritetssvar av öppna frågor i enkät två
(2007) (Bryman, 2002).
3.7 Intervjuns reliabilitet och validitet
Som vi nämnt ovan i databearbetningen, spelade vi in vår intervju vilket leder till att vi på ett
mer tillförlitligt sätt kan genomföra goda analyser och göra kategoriseringar av
intervjusvaren. En faktor som påverkar vår reliabilitet (tillförlitlighet) är att vi genomfört få
intervjuer, vilket i sig är en teori. Man lär sig hur man kan hantera och formulera frågor samt
ställa följdfrågor för att enklare gå in på djupet. Därför kan vi säga att det påverkar vår
reliabilitet. Vår validitet (giltighet) angående intervjun är relativt säker. Detta på grund av att
vi valt intervjua en viktig person som spelat roll för vårt syfte. Det vi kunde ha gjort och som
kanske skulle påverka vårt resultat i undersökningen, var att genomföra fler intervjuer med
personer som varit delaktiga i projektet. Detta blev dock svårt på grund av begränsad tid
(Trost, 2005; Kvale, 1997).

Hassmén & Hassmén (2008) berättar att man kan göra olika typer av test för att bedöma ett
instruments reliabilitet. Detta har vi inte gjort då vi endast haft en person i denna
undersökning att intervjua. Vi skapade en intervjuguide som var formad efter vårt syfte.
3.7.1 Enkäternas reliabilitet och validitet
Paulhus i Karlsson (2007) berättar att man ska ta hänsyn till att vid exempelvis ifyllandet av
enkäter och självskattningsskalor, då vissa har en tendens att överskatta sin egen förmåga.
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Man kan framställa sig mer positiv än vad verkligheten reflekterar. Alltså sätter man sig på en
mer önskad nivå än den faktiska. Eftersom stor del av enkätundersökningen handlar om
individens upplevda hälsa är det värt att påpeka att det inte handlar om deras kliniska hälsa
utan just den upplevda hälsan. Givetvis kan en individ ha en varierad hälsa på grund av
dagens humör, dock kan man tänka sig att hälsan på kort sikt är relativt stabil och detta kan
påverka resultatet.

Enkäternas reliabilitet stärks då testtillfällena är likartade. Något som också påverkar
resultaten från testtillfälle ett och två är hur lång tid som går mellan tillfällena. I just denna
undersökning för att se om bland annat hälsan blivit förbättrad, då hälsa är en process som tar
tid, är det bra att man inte placerat testtillfällena med för kort mellanrum. Enkäterna har även
flera frågor som berör undersökningsområdet. Det leder till att det blir mer centralt i
utsträckning och ger instrumentet en högre validitet, då man undersöker det man valt att
undersöka (Hassmén & Hassmén, 2008). Vidare har man gjort en testenkät för att få mer
tillförlitliga resultat. Undersökning är riktad till de anställda på Karlstads universitet (Kau).
Man har använt sig av relevanta frågor för undersökningsområdet samt har de varit centralt
styrda efter Hälsovågens syfte.

I dagsläget är det 1/5 av Kau:s population som svarat på båda enkäterna. Detta kan då
ifrågasätta undersökningens generaliserbarhet. Hälsovågen syftar till att förbättra situationen
på Karlstad universitet och inte exempelvis alla universitet i landet. Det är svårt att jämföra
enkäterna eftersom de är anonyma, men närmare 50 % (467/1024) av samtliga enkäter som
kom in tillhör samma person. Dessa 50 % skulle alltså räcka gott och väl för att göra ett
stickprov men enkäterna är anonyma vilket leder till att vi inte kan göra några statistiskt
säkerställda jämförelser. Anonymiteten är både på gott och ont (Hassmén & Hassmén, 2008).
3.8. Bortfall
I oktober 2005 var det totalt 1245 anställda 3 och i oktober 2008 var det totalt 1116 anställda.
Totalt med det första (478) och andra frågeformuläret (546) har det kommit in 1024 enkäter.
Detta resulterar i dagsläget att man nått ut till 790 individer av den totala
anställningspopulationen på 1116 anställda för år 2008 (70.8%). Vi har räknat att 2/3 har
svarat vid något av mättillfällena och 1/3 har svarat vid båda. Vi har räknat med att man
sammanlagt haft 790 (3/3) individer som svarat varav 234 (1/3) som svarat vid båda tillfällen.
3

Med de anställda menar vi totala anställningspopulationen, heltid, deltid, vikariat samt timanställda.
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Detta resulterar då i 1024 enkäter. Man har sammanlagt, med båda tillfällena inräknat, skickat
ut ca 2000 enkäter och fått in 1024. Detta resulterar i en svarsfrekvens på ca 50 % 4 .
Deltagarna (234 stycken ger 468 enkäter vilket är 45,7% av de totala enkäterna) skulle även
kunna vara ett representativt antal i ett stickprov för Kau då de överstiger 10-20 % av
totalpopulationen (Hassmén & Hassmén, 2008). Dock vet vi inte vilka det är eftersom
enkäterna är anonyma samt vet vi inte varför endast dessa deltagit i båda enkäter medan
resterande varit delaktiga i någon av dem. Troligen beror detta på en överrepresentation
individer som är intresserade av undersökningsområdet.

Det är kvinnor i större utsträckning som svarat på enkäterna. Det interna bortfallet på frågor
anser vi lågt i större delen av materialet. Några få frågor i de nyare enkäterna har haft ett
större bortfall, men vi har valt att inte räkna med bortfallet i procenttalen av en fråga, det vill
säga inte räknat med någon som inte svarat på frågan.
3.8.1 Bortfallsanalys
Vi genomförde en mindre bortfallsanalys för att försöka tydliggöra och stärka våra resultat
ytterligare. Vi slumpade ut personal från olika fakulteter på universitetet och hade en jämn
könsfördelning där kvinnorna var några procent högre på grund av fler anställda kvinnor vid
Kau. Av det totala anställningsantalet på universitetet har man nått ut till 790 individer som
besvarat båda eller någon av enkäterna. Det totala anställningsantalet i oktober 2008 är 1116.
Vi valde nu, att slumpa ut individer som inte svarat vid något mättillfälle (1116-790=326),
från de olika fakulteterna för att göra ett stickprov av vårt bortfall. Dessa 326 individer har
alltså inte deltagit vid något mättillfälle. För att kunna genomföra ett stickprov har vi valt 10
% av bortfallen som inte deltagit i någon enkät vilket motsvarar 33 stycken (Hassmén &
Hassmén, 2008). Vi sammansatte en kort enkät på 4 frågor berörande centrala delar i
projektets tidigare enkäter (Se bilaga 4)

Innan vår process (bortfallsanalysen) startades, reflekterades över bemötandet, frågor samt
klädsel. Vi gick runt i Kau:s olika lokaler och fakulteter och slumpade ut deltagare. Vi
presenterade oss och berättade syftet bakom besöket samt att ett deltagande var frivilligt och
resultaten kommer presenteras konfidentiellt.
4

Enkättillfällen: Vid tillfälle ett (2005), erhölls 478 svar av ca 1000 utskick, svarsfrekvens 47,8%, bortfall i
procent 52.2%. Vid tillfälle två (2007) erhölls 546 svar av ca 1000 utskick, svarsfrekvens 54,6%, bortfall i
procent 45,4%. Sammanlagt: 1024svar av ca 2000 utskick, svarsfrekvens 51,2%, bortfall i procent 48.8%. Det
verkliga talet för anställda 2005 var 1245 individer dock gavs endast enkäter till personal med postfack vilket
gör i att vi räknar med 1000 utskick för att underlätta. Likadan uträkning gäller för enkättillfälle två (2007).
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3.9. Etiskt förhållningssätt
Vi har valt att presentera våra intervjuer konfidentiellt vilket innebär att vi vet vilka
respondenterna är och vi namnger ingen. Det blir anonymt för allmänheten och kallas
konfidentiellt. Samtliga enkäter som skickats ut har varit frivilliga och anonyma. Troligtvis
för att minimera risken för bortfall och inte skapa obekvämheter bland de anställda.
Samtycket kan bli avvikande när en bortfallsanalys genomförs eftersom detta är en frivillig
samt anonym enkät. Görs dock en bortfallsanalys blir den inte längre anonym utan
konfidentiell och samtycket kan skilja.
Hassmén & Hassmén (2008) s. 390 refererar till de riktlinjer som finns att ta del av i
Vetenskapsrådet (VR) som skapades 2001:
•
•
•

•

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiftens syfte.
Samtyckekravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer
skall ges. Största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.

Som vi ovan beskrev kan samtycke skilja mellan individerna om de vill delta eller inte. Dessa
punkter är en god riktlinje för att öka samtycke och deltagande bland individerna och därför
har vi valt att använda oss av dem.
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4. Resultat
Nedan följer resultat från enkäter samt intervju med ledaren från KMTI, som varit en extern
samarbetspartner för projektet Hälsovågen.
4.1. Köns- och ålderfördelning
Inledningsvis presenterar vi frågan i den andra enkäten om antal deltagare som även
medverkade i Hälsovågens första enkättillfälle 2005.
Tabell 1: Ur enkät 2007, antal deltagare som även medverkat vid tidigare enkättillfället 2005 (n=546)
Svarsalternativ Antal Procent
1 Ja
2 Nej
Total:

234
214
448

52.2
47.8
100,0

I den första enkäten 2005 deltog 478 anställda sammanlagt och i den senaste 2007 har 546st
deltagit. Resultatet visar att 234st har deltagit i båda enkäterna. Total svarsfrekvens för någon
av enkäterna (1024 av ca 2000), är i dagsläget ca 50 %. Svarsfrekvensen för deltagande vid
båda tillfällen är 45,7%, (468 av 1024) det vill säga de som svarat två gånger.
Nedan följer en köns- och åldersfördelning från enkättillfälle 2005 och 2007.
Tabell 2: Könsfördelning 2005 (n=478)

Tabell 3: Könsfördelning 2007 (n=546)
Kön

Kön
1 Man
2 Kvinna
Total:

Antal
175
301
476

Procent
36.7
63.3
100,0

1 Man
2 Kvinna
Total:

Antal
187
359
546

Procent
34.2
65.8
100,0

Tabell 4: Åldersfördelning 2005 (n=478)

Tabell 5: Åldersfördelning 2007 (546)

Svarsalternativ
1 mellan 18-30
2 mellan 31-40
3 mellan 41-50
4 51 Total:

Svarsalternativ
1 mellan 18-30
2 mellan 31-40
3 mellan 41-50
4 51 Total:

Antal
41
128
107
201
477

Procent
8,6
26.8
22.4
42,2
100,0

Antal
37
135
130
244
546

Procent
6.8
24.7
23.8
44.7
100,0

I tabellerna kan man se att det är en klar dominans av kvinnor som svarat i enkäten då de
utgör nästan 2/3 av materialet. Detta kunde även ses i enkätsvaren från 2005.
Könsfördelningen enligt den första enkäten ligger på kvinnor 63,3% och män 36,7%. Man
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kan även se att det är en klar förskjutning mot en högre ålder vilket andra enkäten också visar.
I oktober 2005 låg den faktiska medelåldern bland de anställdas mellan 46-47 år, och
könsfördelningen var 55 % kvinnor och 45 % män. Detta visade att en större andel kvinnor
deltagit i undersökningen.
I oktober 2008 var den faktiska medelåldern 48 år, och könsfördelningen var 55,9% kvinnor
och 44.1% män. Det visar även här som i enkäten från 2005, att större andel kvinnor än män
av de anställda valt att delta i undersökningen och haft en tendens att öka med närmare 1 % än
tidigare.
Tabell 6: Bortfall vid samtliga enkättillfällen

Enkätundersökning

Inkomna svar

Svarsfrekvens i procent Bortfall

Tillfälle 1. (2005)

478/1000

47,80%

52,20%

Tillfälle 2. (2007)

546/1000

54,60%

45,40%

Total (2005) (2007)

1024/2000

51,20%

48,80%

Tabellen ovan visar totalt inkomna svar och bortfall vid båda tillfällen samt separat bortfall
och svarsfrekvens vid enskilda tillfällen.
4.1.1 Sammanfattning
Det våra resultat visar är att det fortfarande är en klar dominans bland kvinnor som medverkat
i undersökningen samt att det är 234st av de medverkande som har svarat på båda enkäterna.
Detta kan sannolikt bero på att svaren består av en överrepresentation individer som är
intresserade av undersökningsområdet där kvinnor är mer intresserade än män. Totalt har
1024 enkäter erhållits. Ett deltagarantal av anställningspopulationen (ca 21 %, 234 av 1116)
som medverkat i båda enkäterna med en svarsfrekvens på 45,7% (234x2 = 468 av 1024) samt
anonyma enkäter, gör det svårare att få ett statistiskt säkerställt svar vid jämförelse av dessa.
Även ett stort bortfall ses vid de enskilda samt totala enkättillfällena.
4.2. Upplevd hälsa samt dess utveckling
I detta avsnitt har vi valt att fokusera på individernas upplevda hälsa samt hur detta har
utvecklats under den tid som projektet pågått. Vi visar här tabeller om dagliga tankar kring
hälsan. Vi visar i skrift de upplevelser deltagarna beskriver kring sin fysiska, psykiska och
sociala situation, då och nu.
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Tabell 7: Tankar om hälsan 2005 (n=478)
Svarsalternativ
1 Varje dag
Ofta, men inte varje
2
dag
3 Ibland
4 Sällan
5 Aldrig
Total:

Tabell 8: Tankar om hälsan 2007 (n=546)

Antal

Procent

145

30,9

217

46,2

81
24
3
470

17,2
5,1
0,6
100,0

Svarsalternativ

Antal

Procent

205

37.5

241

44.1

78
20
2
546

14.3
3.7
0.4
100,0

1 Varje dag
Ofta, men inte varje
2
dag
3 Ibland
4 Sällan
5 Aldrig
Total:

Det tabellerna 7 och 8 visar är att antal procent minskat i svarsalternativ 2-5 och ökat i
kategorin 1-varje dag. Detta råder gott, dock är deltagarna i den andra enkäten ett större antal,
än den första. Detta i kombination med anonyma enkäter, gör det svårt för oss att ge
säkerställda svar om det ökat. Tendensen visar, trots ökat antal, att fler individer tänker på sin
hälsa oftare 2007 än 2005.
En uppdelning av det upplevda allmänna hälsotillståndet ser ut enligt följande:
Tabell 9: Det upplevda allmänna hälsotillståndet 2005

Tabell 10: Det upplevda allmänna hälsotillståndet 2007

(n=478)
Svarsalternativ
1 Mycket bra
2 Bra
3 Acceptabelt
4 Mindre bra
Total:

(n=546)
Svarsalternativ
1 Mycket bra
2 Bra
3 Acceptabelt
4 Mindre bra
Total:

Antal
90
264
87
30
471

Procent
19,1
56,0
18,5
6,4
100,0

Antal
86
310
122
28
546

Procent
15.8
56.8
22.3
5,1
100,0

Här råder inga större förändringar i procentantalen, det som skiljer sig är alternativ 1-mycket
bra och alternativ 3-acceptabelt, där ca 4 % enbart bytt plats med varandra.

Nedan demonstreras en fördelning över önskan om en förbättrad hälsa samt några citat bland
de öppna frågorna i enkäten:
Tabell 11: Förbättringsönskan av hälsan 2005 (n=478)

1
2
3
4

Svarsalternativ

Antal

Procent

Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej
Behövs ej
Total:

186
228
18
36
468

39.7
48.7
3.9
7.7
100,0

Tabell 12: Förbättringsönskan av hälsan 2007 (n=546)

1
2
3
4

Svarsalternativ

Antal

Procent

Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej
Behövs ej
Total:

222
267
24
33
546

40.7
48.9
4.4
6.0
100,0

”Sova mer, stressa mindre, äta nyttigare och röra mig mer”
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Detta är ett av flera snarlika citat och majoriteten från både den första (2005) samt andra
(2007) enkäten uppger sig vilja förbättra sin hälsa. Det som kan utläsas av huvudpartens
enkätsvar är att man skulle vilja öka sin träning, ha mindre stress samt godare kostvanor. Det
resultatet och tabellerna visar mer, trots ökat deltagarantal är ett ökat tycke om att förbättra sin
hälsa.

Nedan följer en fördelning beträffande hur individerna upplevt att Hälsovågen påverkat deras
hälsa i positivt riktning.
Tabell 13: Positiva hälsoeffekter av Hälsovågen 2007 (n=546)
Svarsalternativ
1 Ja, absolut
2 Ja, till viss del
3 Nej
Total:

Antal

Procent

80
190
255
525

15.2
36.2
48.6
100,0

Det som kan ses av ovanstående tabell är att ca 51 % uppger (svarsalternativ 1 och 2) att
Hälsovågen på ett eller annat sätt har påverkat deras hälsa i en positiv riktning och att ca 49 %
uppger att Hälsovågen inte gjort det.
”Blir mer medveten och påmind, när man ser anslag ute i huset och läser på Inslaget”

”Att man får chansen att träna på arbetstid samt betalda träningsavgifter. Lättare att hålla
vikten, ha energi och känna sig motiverad till träning och sund kost”

Det man kan utläsa av flera citat är att majoriteten uppger sig vara mer medvetna om sin hälsa
och nöjda med tillgängligheten på arbetsplatsen:

”Det gör mig glad att arbetsplatsen bryr sig om min hälsa. Känns legitimt att ta någon timme
från arbetstiden varje vecka för att träna när jag vet att även arbetsgivaren ser fördelarna
med att man håller sig frisk och balanserad trots höga stressnivåer och långa arbetsdagar”

Som tidigare nämndes verkar medvetandet om hälsan ökat och flera av respondenterna
uppger sig vara nöjda med arbetsplatsens insats samt de externa förmånerna som tillämpats.
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”… gör att man börjar tänka på sin hälsa. Jag tycker det är superbra att ha möjlighet att
träna på KMTI...”

Detta bekräftas även av KMTI då den huvudansvarige för projektet får frågan:
I: Har ni upplevt att detta gett en ökad hälsomedvetenhet?

K4: Ja det tror jag att dem har, det tror jag vi skulle kunna skriva under på båda jag och de
arbetande för Hälsovågen. De har lärt sig något, det är ju inte något man bara gör sådär.
Även om man sitter på en föreläsning och halvsover så tror ja att man får med sig någonting.
4.2.1 Sammanfattning
Tendensen visar att hälsomedvetenheten ökat bland de anställda på Kau från 2005 till 2007.
Vi kan också se att närmare 50 % av de anställda som deltagit i någon eller båda enkäterna
uppger att Hälsovågen påverkat dem i positiv riktning.
4.3 Fysisk aktivitet och Hälsovågen
Tabell 14: Fysisk aktivitet i vardagen 2005 (n=478)
Svarsalternativ
1 Lite aktiv
2 Måttligt aktiv
3 Mycket aktiv
4 Väldigt mycket aktiv
Total:

Antal
42
205
151
79
477

Procent
8.8
43.0
31.7
16.5
100,0

Tabell 15: Fysisk aktivitet i vardagen 2007 (n=546)
Svarsalternativ
Lite aktiv: Du rör dig mindre än 1
tim/v
Måttligt aktiv: Du rör dig mellan
1-3 tim/v
Mycket aktiv: Du rör dig mer än
3 tim/v
Väldigt mycket aktiv: Du rör dig
minst 5 tim/v
Total:

Antal

Procent

66

12.1

247

45.2

145

26.6

88

16.1

546

100,0

Det resultatet visar, är att den fysiska aktiviteten i vardagen verkar ha sjunkit. Det som också
bör läggas på minnet är att fler deltagare svarade vid det andra tillfället i jämförelse med det
första samt att i enkäten från 2005 var inte svarsalternativen kategoriserade med antal timmar.

En överblick av fysisk aktivitet på fritiden då och nu:
Tabell 16: Fysisk aktivitet på fritiden 2005 (n=478)
Svarsalternativ
1 Ja
2 Nej
Total:

Antal

Procent

394
82
476

82.8
17.2
100,0

Tabell 17: Fysisk aktivitet på fritiden 2007 (n=546)
Svarsalternativ
1 Ja
2 Nej
Total:

Antal

Procent

456
90
546

83.5
16.5
100,0
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Det som kan ses här är att det skett en relativt låg förändring, då antalet utövare av fysisk
aktivitet på fritiden endast ökat med 0,7 %. Följande tabell visar en sammanfattning över var
man utövar sin fysiska aktivitet. Här var flera svarsalternativ möjliga:
Tabell 18: Arenor för utövande av fysisk aktivitet 2007 (n=546)
Svarsalternativ
KMTI (Karlstads medicinska
1
träningsinstitut)
2 Annat gym/hälsoanläggning
Hälsovågens aktiviteter
3
(lunchgympa på Kau)
4 Kau IF
5 Utomhus
6 Idrottshall
7 Om annat, specificera

Antal Procent
135

24.7

118

21.6

63

11.5

18
336
60
92

3.3
61.5
11.0
16.8

Tabellen visar att större delen av deltagare i denna fråga utför sin motion utomhus ca 62 %
medan ca 46 % uppger att de också/eller utövar sin aktivitet inomhus på en
träningsanläggning.

Deltagare som valt att hämta ut kort på KMTI:
Tabell 19: Kortinnehavare från enkät 2007 (n=546)
Svarsalternativ
1 Ja
2 Nej
Total:

Antal
180
302
482

Procent
37.3
62.7
100,0

Tabellen visar att 180 individer har hämtat ut medlemskort på KMTI av 482 svarande. Enligt
träningsanläggningen (KMTI) har 445 medlemskort hämtats av anställda på Karlstads
universitet (Kau). Under perioden 1/1 2008 till och med 27/11 2008, har man haft 4815 besök
från universitetspersonal. Man har dessvärre inga siffror på hur många av dessa kort som är
aktiva. Vidare vid KMTI tror man att de faller in under det de brukar kalkylera med, nämligen
ca 20 % av totala personalantalet. Om dessa resultat stämmer skulle det innebära att 223 av
1116 personer besöker KMTI för ”träning”. Detta resulterar i ett besöksmedelvärde under
denna period på 1,96gånger/person/månad.
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Det man vidare kan utläsa av dessa resultat är att om man faller tillbaka till tabell 16 om vart
den fysiska aktiviteten utförs, visar resultaten att 135st nyttjar KMTI. Enligt KMTI:s
kalkyleringar borde resultatet bli närmare 41 % fler (223). Det man vidare nämner vid KMTI
är att samarbetet med Kau har fungerat mycket bra och inga större problem av uppstått.

Nedanstående tabell visar en ökad fysisk aktivitet sedan Hälsovågens start

Tabell 20: (2007) Ökad fysisk aktivitet sedan Hälsovågens start 2005 (n=546)

1
2
Total

Svarsalternativ
Ja
Nej

Antal
171
306
477

Procent
35.8
64.2
100, 0

Ovanstående svar visar att sedan projektets start har ca 36 % ökat sin fysiska aktivitet. 189
anställda har också någon gång medverkat i projektets aktiviteter, vilket redogörs i tabellen
nedan:

Tabell 21: Deltagare i Hälsovågens lunchaktiviteter 2007 (n=546)

1
2
Total

Svarsalternativ
Ja
Nej

Antal
189
298
487

Procent
38.8
61.2
100, 0

”Bra motion, bra att träffa kolleger man annars inte träffar”

”Att det finns, över huvud taget... Att man fritt kan välja mellan olika aktiviteter och inte
måste vara supertränad… eller känna ett "måste"... Bra nivå + Positiva ledare..”

Översikten visar att närmare 40 % har deltagit i Hälsovågens olika aktiviteter, flertalet uppger
också att det är bra med lunchaktiviteterna, dess utbud och närheten till dem. I oktober 2005
fanns det totalt 1245 anställda, av dessa fanns 62st som var långtidssjukskrivna eller hade
sjukpension, av dem var 29st (2,33% av 1245) långtidssjukskrivna. I oktober 2008 fanns det
totalt 1116 anställda där 48st var långtidssjukskrivna eller hade sjukpension av dessa var 12st
(1,07% av 1116) långtidssjukskrivna.
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4.3.1 Sammanfattning
Långtidssjukskrivningarna har sjunkit med ca 55 % sedan uppstarten av Hälsovågen. Den
fysiska aktiviteten genomförs i större omfattning (62 %) utomhus medan resterande
också/eller använder sig av olika former av inomhusaktiviteter. Tabellerna visar att 180 kort
har hämtats ut vid KMTI men det faktiska talet är 445 kort. 36 % från den andra enkäten 2007
uppger att de har ökat sin fysiska aktivitet sedan starten av Hälsovågen.
4.4 Resultat av bortfallsanalys
Urvalet av bortfallen grundade sig på de individer som inte besvarat någon av de två enkäter
som Hälsovågen skickat ut. Av universitets alla anställda (1116), var det 326 stycken som inte
besvarat någon enkät. Vi valde då slumpmässigt ut 10 % av dessa (33 stycken), för att kunna
genomföra ett stickprov (Hassmén & Hassmén, 2008). Våra resultat från bortfallsanalysen av
dem som uteblivit från Hälsovågens enkäter gjorde att vi fick placera dem i tre grupper, som
kort beskriver varför man inte besvarat någon enkät eller deltagit i Hälsovågens aktiviteter.
Detta framkom vid bemötandet av de anställda vid Kau.
•

Oregelbundet aktiva på fritiden – tidsbrist, andra prioriteringar

•

Ointresserade – helt enkelt inte intresserad

•

Regelbundet aktiva sen tidigare – ser sig inte i behov av utökad aktivitet

Resultatet från bortfallsanalysen visar att de flesta upplever sitt allmänna hälsotillstånd som
acceptabelt eller bra. En stor del hade även deltagit eller hört någon arbetskamrat som
deltagit i Hälsovågen på något sätt. Om man inte deltagit blir de svårt att uppleva positiva
hälsoeffekter. Större delen menar fortfarande att det är en ”utmärkt idé” och har hört positiva
vitsord från sina kollegor. Flertalet som deltagit i Hälsovågen på något sätt
(aktiviteter/träningskort/coachandesamtal/föreläsning), uppger att det lett till positiva
hälsoeffekter.
4.5 Hälsocoachning
Flera individer upplever sig ha problem med att aktivera sig av flera olika skäl. I större
utsträckning uppger de flesta som inte motionerar att de "Inte har tid". Flera framhåller också
att de "Inte har ork" samt att "Familjen blir missgynnad". Här kan hälsocoachning hjälpa
individen att se från ett annat perspektiv där man faktisk kan hitta tid, ork och samtidigt
undvika att ”såra” familjen. Här menar K4 att med hälsocoachning och fokus på hjälp till
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självhjälp (empowerment) är den enda utvägen för långvarit beteende kring hälsa.
Nedanstående tabeller visar hur många som deltagit i ”Hälsovågens” coachningsamtal samt
upplevelser av hur det hjälpt individerna i sitt eget hälsoarbete.

Tabell 22: Antal nyttjare av coachandesamtal 2007

Tabell 23: Upplevelser om coachandesamtal 2007

Svarsalternativ
1 Ja
2 Nej
Total:

Svarsalternativ
Ja, det har hjälpt mig mycket i
1
mitt eget hälsoarbete
Ja, det har gett mig lite stöd i
2
mitt eget hälsoarbete
3 Varken eller
4 Nej, det gav mig ingenting
Total:

Antal
53
252
305

Procent
17.4
82.6
100,0

Antal Procent
7

13.5

29

55.8

16
0
52

30.8
0.0
100,0

”att någon som kan lyssnar och sedan ger råd”

”Att få stöd och diskutera sig själv att kunna få råd om kost och träning både vad som är bra
och dåligt samt hur man kan anpassa efter sina egna förutsättningar”
”man får se sina problem ur olika vinklar”

Övervägande antal deltagare uppger att möjligheten till att coachning finns tillgänglig på
arbetsplatsen är fantastiskt samt att de är nöjda över de tips och råd de fått kopplat till deras
egna förutsättningar. Majoriteten uppger sig alltså vara nöjda med coachningen. Dock önskas
mer tid vid det första tillfället samt att någon form att uppföljning bokats direkt. Nedan följer
ett exempel:

”skulle varit en bestämd uppföljningstid bokad direkt nu hänger det på mig och då blir det
aldrig av”
För KMTI har inte ekonomin eller tid funnits för att möjliggöra coachningsamtal för de
anställda berättar K4,
”… vi förstod ju att det inte går att ha personliga samtal med tusen personer, för då skulle hela
projekttiden gå åt under de här 3åren då som vi undersöker. Här gäller det ju va snabb och rask och
liksom få undan det här på rätt sätt då. Man kan ju inte hålla på att dribbla med massa fysiska tester,
HPB. Då var ju den upptäckten att man kanske skulle vilja göra för att göra det riktigt jävla ordentligt
men. Vi valde bort det och istället gick vi ut med en enkät, en kollektiv enkät då”

– K4
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Vidare med detta menar han att om tiden och ekonomin fanns, skulle det vara optimalt att
genomföra hälsotester som hälsoprofilsbedömning (HPB) samt djupare intervjuer med de
medverkande i projektet.
I den andra enkäten är en av de avslutande frågorna: Hur skulle Du önska att Hälsovågen
(friskvården på Kau) drivs i framtiden? Vi har valt att lägga in några citat om önskningar:

”Fortsätt som förut och erbjud era tjänster under arbetstid. Fortsätt med KMTI det är
superbra!”

”Massage på jobbet vore skönt. I övrigt att ni får fortsätta som tidigare!”

”… få träningskort på gym på hemorten. Orkar inte åka in till karlstad/kmti en gång till när
jag redan har varit i karlstad under dagen. Efter jobbet vill jag åka hem o laga mat o vara
med familjen, sen skulle jag kunna gå på gymträning…”

Huvudparten av de anställda tycker att Hälsovågens koncept är bra och vill att det fortsätter
på samma sätt, med lunchaktiviteter samt samarbetet med KMTI. Önskningar finns från några
gällande morgonpass på Kau samt något/några flera pass på lunchtid. Flertalet önskar också
massage på arbetstid och/eller reducerat pris på massage. Flera nämner att de önskar
gym/träningsanläggning i anslutning till Kau och många vill också ha avtal med andra
träningsanläggningar (utöver KMTI). Friskis & Svettis verkar vara ett populärt alternativ.
Många

vill

även

ha

årskort

på

badhuset.

Vidare

önskar

flertalet

träning

på

arbetstid/friskvårdstimma.

K4 nämner att det är viktigt att hålla hälsofrågan ständig och att det ska finnas tillgängligt för
att undvika att falla tillbaka i tidigare mönster.

”Att man behöver ha den här väckelsen på något vis… Alltså du behöver ha den här
drivkraften, den här yttre sporren litegrann, då blir frågan ständig. Även om du är väl insatt i
den så behöver vi ha den, som en inspiration om inte annat då”
– K4
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”Så nyckelord är inspiration i första hand och, nej jag tror att, men jobbar man med friskvård
ska man förstå att det är lite som idrotten i skolan. Att den ska finnas där hela tiden”
– K4
Som tidigare nämndes menar K4 att det är viktigt att hålla frågan om hälsa/friskvård levande.
Han menar att vissa behöver yttre motivation för att nå och upprätthålla sitt hälsoarbete, att
försöka få det till en naturlig del i vardagen för att undvika att falla tillbaka i tidigare mönster.
4.5.1 Sammanfattning
De få som genomfört coachande samtal uppger sig i större del vara nöjda och på ett eller
annat sätt fått stöd i sitt hälsoarbete. På KMTI tror vi att coachning också skulle kunna vara
bra att använda men ekonomin och tiden har dock inte funnits till detta. Vidare menar man
vid KMTI att det skulle vara idealiskt att genomföra hälsotester och så vidare. Huvudparten
av de anställda anser att Hälsovågens koncept är bra men givetvis finns ”önskemål” om några
förändringar/utökningar.
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4.6 Innehållsanalys
Figuren nedan sammanfattar en innehållsanalys (Bryman, 2002). Här kategoriseras
majoritetssvaren från några av de öppna frågorna i den andra enkäten (2007). Det man vidare
kan utläsa är att flera av deltagarna valt att utebliva från öppna frågor eller varit i minoritet för
våra kategoriseringar och därför inte valts att ta med.

Nedan följer kategoriseringar av de öppna enkätsvaren från Hälsovågens andra enkät (2007).
(n=546):
Bra tider (22)
Variation (29)
Gympa på arbetstid (20)
Få tillfällen (22)
Dåliga tider (20)
Tillgängligheten (29)

Lunchaktiviteter

Ökad medvetenhet (49)
Mer ork/piggare (35)
Mindre värk (9)
Inspirerande (36)
Förmåner (61)
Ökat välmående (19)

Upplevda hälsoeffekter

Hälsovågen

Träna mer (228)
Stressa mindre (68)
Bättre kostvanor (36)
Tid/prioritering (59)

Önskad hälsoförändring

Tillgängligt (11)
Råd/stöd (13)
Individbaserat (6)
Tidsbrist (8)

Coachningsamtal

Fortsätta som förut (171)
Andra anläggningar (53)
Friskvårdstimma (37)
Ökad synlighet/ovetande (76)

Framtiden

Figur 4: (n=546) Kategorisering av majoritetsvar vid öppna frågor gällande Hälsovågen.
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Kategorierna (Lunchaktiviteter, Upplevda hälsoeffekter, Önskad hälsoförändring,
Coachningsamtal och Framtid), sammanfattas av frågor inom de olika kategorierna som
hämtats ur den andra enkäten (2007). Dessa kategorier tillhör i sin tur Hälsovågen.
De olika frågor som presenteras nedan är de som används vid var kategori.
Lunchaktiviteter sammanfattas av följande frågor: Har Du deltagit i Hälsovågens
friskvårdsaktiviteter på Kau?, Vad är bra?, Vad är mindre bra? Några av citaten som erhållits
är, ”Att ni har ett utbud av varierad karaktär och att det satsas motionsmässigt på
universitetets anställda” samt ”Har tidigare deltagit i lunchaktiviteter men tycker det blir för
stressigt”
Upplevda hälsoeffekter sammanfattas av frågorna: Har Hälsovågen påverkat Din hälsa i
positiv riktning?, Hur? Ge exempel. Det som beskrivs av flera är att tillgängligheten och
förmåner som erbjuds är har påverkat deras hälsa. ”Som min livssituation ser ut just nu passar
lunchjympan mig perfekt. Jag har svårt att åka och träna efter arbetet”, ”Träningskortet gör
att jag kommer iväg & tränar vilket är både avkopplande & stärkande”
Önskad hälsoförändring sammanfattas av frågorna: Skulle Du vilja förbättra Din hälsa?, Om
JA, på vilket sätt? I majoritet av svarsalternativen i denna kategori nämns att man skulle vilja
träna mer och stressa mindre samt äta nyttigare.
Coachningsamtal sammanfattas av frågorna: Upplever Du att coachningsamtalet har hjälp
Dig i ditt eget hälsoarbete?, Om JA, på vilket sätt har coachningsamtalet hjälp Dig? Ge
exempel. Det är ett lågt deltagarantal i coachningsamtalen och många har uteblivit från dessa.
Några av de citat som kunde fås var bland annat: ”Jag prioriterar på ett bättre sätt sedan jag
blev coachad” och ”jag fick andra perspektiv på den situation som jag befann mig i, som gav
mycket stöd för framtiden”
Framtiden sammanfattats av frågan: Hur skulle Du önska att Hälsovågen (friskvården på
Kau) drivs i framtiden? I denna kategori anser majoriteten att man ska fortsätta som tidigare.
”Jag tycker att det fungerar bra som det är nu. Toppen med möjlighet till så många olika
träningsaktiviteter, dessutom gratis, det är ju kanonbra”. En ökad synlighet önskas men även
möjligheten att träna på flera gym/träningsanläggningar (utöver KMTI) eller i bättre
anslutning med Kau. ”Ta fram ett avtal med träningslokalen i Studenternas Hus liknanden
den med KMTI.”

44

5. Sammanfattande analyser av resultat
Det som kunde utläsas i resultaten är att de anställda tänker på sin hälsa oftare idag än
tidigare. Det är fler personer i den andra enkäten (2007) än den första (2005) vilket också kan
påverka resultatet, dock kan man se att procent talen ökat. Även om det är ett stort bortfall av
en totalundersökning, tror vi att det utvecklats mot att tänka på sin hälsa mer. Detta eftersom
det även var ett liknande bortfall i den första enkäten (2005) samt de som deltagit vid båda
tillfällen (468 av 1024 enkäter) kan påverka resultatet. Hälsovågen har och kan troligen ge
positiva hälsoeffekter.

När man ser under resultaten om det upplevda hälsotillståndet råder det ingen större skillnad.
Utvecklingen ser faktiskt ut att gå mot en mer upplevd acceptabel hälsa istället för mycket
bra hälsa. Att det blivit sämre har vi tvivel om eftersom det har ökat mot ”bättre” hälsa samt
att det är ett sådant lågt antal på de lägre alternativen. Det vi tror är att personer som svarat på
båda enkäterna har fått en bättre upplevd hälsa och dessa utgör ca 50 % av samtliga enkäter.
Därför kan detta påverka resultatet. Då antalen sjunkit från en mycket bra hälsa och i
kombination med att man tänker mer på sin hälsa kanske man insett att man kan ha
överskattat sin hälsa.

Man kan se att majoriteten fortfarande vill förbättra sin hälsa även om antalen ökat i enkäten.
Man har troligtvis fått en bättre eller ett annat synsätt på vad hälsa innebär. Flera uppger att
de vill sova bättre och stressa mindre ”Sova mer, stressa mindre, äta nyttigare och röra mig
mer” Detta tycker vi är ett av flera exempel som visar att majoriteten förstår att fysisk aktivitet
kan påverka hälsan utifrån flera perspektiv. Även om alla inte anser sig ha tid eller ork till
detta tror vi att de fortfarande förstår betydelsen av fysisk aktivitet.

Ett problem mellan Tabell 14 och 15 är att vid första tabellen (14) fanns ingen angivelse i
timmar för fysisk aktivitet i vardagen, vilket det fanns i tabell 15. Vidare vid tabell 16 och 17
gällande fysisk aktivitet på fritiden fanns ingen definition vid något tillfälle vilket kanske
kunde ha påverkat resultatet.

Det man kunde se i resultaten är att ca 51 % upplever att Hälsovågen påverkat deras hälsa
positivt på ett eller annat sätt. Medan ca 49 % uppger att inga effekter har uppnåtts. Vi tror att
detta även kan bero på att de inte deltagit i projektet, några kan vara aktiva sedan tidigare och
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det är givetvis något som tar tid innan man får de upplevda effekterna. Något mer vi inte vet
här är hur många av de 51 % som har deltagit i båda enkäterna. Vi kan tänka oss att ett antal
som medverkat i båda har givit det en chans och fått goda upplevda effekter. Det råder inget
tvivel om att det även varit individer som inte upplevt sig fått effekt av Hälsovågen. Detta
kanske delvis kan bero på brist av information vilket i sin tur leder till lågt deltagande i olika
former (olika förmåner som KMTI, lunchaktiviteter etcetera).

Det finns folk som vill se resultat direkt men detta är alltid inte lika lätt, och speciellt då man
inte har några mätningar. Vi tror att även individer som angett sig inte fått några positiva
hälsoförändringar av projektet, men fortfarande deltagit i det under en tid, fått någon effekt
men har inte upplevt den själv än, på ett medvetet plan.

”Medvetandegörandet av hälsan”

”Det gör mig glad att arbetsplatsen bryr sig om min hälsa. Känns legitimt att ta någon timme
från arbetstiden varje vecka för att träna när jag vet att även arbetsgivaren ser fördelarna
med att man håller sig frisk och balanserad trots höga stressnivåer och långa arbetsdagar”

”Tränar mer, tänker mer på att ta hand om mig själv”

Vi tror att projektet har fått många av de anställda att tänka mer på sin hälsa än tidigare. K4
menar att hälsomedvetenheten kan öka även om man går på föreläsningar som man egentligen
inte är 100 % insatt i. ”Även om man sitter på en föreläsning och halvsover så tror ja att man
får med sig någonting.”

I vår intervju vid KMTI fick vi även bekräftat att samarbetet mellan Kau och KMTI har
fungerat bra. Vi tror det är bra att fortfarande behålla samarbetet med KMTI då flera av de
anställda verkar nöjda med förmånerna. Även om alla inte uppger sig använda
träningsinstitutet (KMTI), finns alltid möjligheten att gå dit om man kanske stött på problem
där exempelvis rehabiliteringsträning blir ett alternativ eller om man bara vill upprätthålla
hälsan.

Som tabell 17 visar använder sig 135st av KMTI:s lokaler. Vi har fått bekräftat att flera kort
har hämtats ut (445st) och vid KMTI tror man att ca 20 % av det totala anställningsantalet i
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dagsläget (223 av 1116) använder sig regelbundet av institutet. Vi tror även att om alla inte
valt att använda KMTI regelbundet, använder sig flera av det. Det som kan tänkas är att man
kanske inte anser KMTI som det första alternativet till att vara fysisk aktiv och struntar i att
kryssa i alternativet även om man kanske är där under olika delar av året eller liknande? Att
möjligheten faktiskt finns tror vi resulterar i att flera faktiskt använder sig av
träningsanläggningen även om det inte är det första alternativet. Huvudsaken är att de
anställda får aktivera sig på ett hälsosamt sätt och må bra av det. Vare sig man vill göra det på
KMTI, utomhus eller delta i projektets aktiviteter har ingen betydelse. Att få antal, det vill
säga mindre än hälften angivit sig hämta ut ett kort tror vi främst är av två skäl. Det ena är
troligen att man inte använder sig av kortet regelbundet medan det andra är att man hämtat ut
sitt kort efter att enkäten blivit ifylld.

Det man kan tyda genom enkätsvaren, är att majoriteten uppger sig vara nöjda med projektet
och dess tillgänglighet. Eventuella ändringar som flera önskar, kan vara att det införs flera
pass och/eller flera tider för pass då några uppger att lunchaktiviteter kan bli för stressigt. Ett
alternativ kan vara att införa aktiviteter i anslutning med arbetsdagen? Detta blir givetvis
ytterligare en fråga om tid och kostnader som också kan vara problematiskt. Detsamma gäller
coachningsamtalen men större delen av de medverkande verkar dock nöjda.

Man har sett att långtidssjukskrivningarna har minskat med närmare 60 % jämfört med 3 år
tidigare. Detta betyder inte att Hälsovågen står till grund för allt, men givetvis ska man ha det
i åtanke, då projektet kan ha varit en betydande faktor. Hälsovågens specifika målsättning
innehöll bland annat att öka den fysiska och psykosociala hälsan och därigenom sänka
sjuktalen. Vidare var syftet att öka de anställdas hälsomedvetenhet, vilket vi tror Hälsovågen
lyckats med, då flertalet uppger att de tänker på sin hälsa oftare idag än tidigare. En till sak
som vi tror kan bekräfta detta är att den fysiska aktiviteten i vardagen sjunkit. Det som kan
tänkas är att flera nu har fått ett klarare perspektiv på hälsa och när man samtidigt, som det
verkar, riktar mer tankar åt sin hälsa kanske man inser att man inte är så aktiv som man
tidigare trott. Det vi även tänker på här, är att i den förra enkäten (2005) innehöll inte varje
kategori i svaren, antal timmar av aktivitet. Det kan påverka resultatet givetvis, men vi tror
ändå att större delen av de anställda tänker på sin hälsa oftare, därför har de fått en bättre
förståelse över sitt egna hälsoengagemang.
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Resultaten vid bortfallsanalysen visade att Hälsovågen berört de flesta på ett eller annat sätt.
De som uteblivit från enkäter verkar i stor del vara aktiva på något sätt sen tidigare och anser
sig helt enkelt inte i behov av aktivitet. De menar samtidigt att det är en ”toppen idé” att det
bedrivs vid universitetet och att tillgängligheten är bra. Vidare finns såklart individer som är
helt ointresserade av det berörda området (hälsa/friskvård). Sammanfattningsvis verkar
bortfallet visa sig stärka övriga resultat. Hälsovågen ger i stor utsträckning goda effekter vare
sig man deltagit i lunchaktiviteter, träningskort (KMTI) och/eller coachandesamtal. Givetvis
kan slumpen ha lett till att man fått en överrepresentation av individer som är regelbundet
aktiva sen tidigare. Många av dessa kanske är oregelbundet aktiva men anser sig själv
regelbundet aktiv. Vi undvek ett ”korsförhör” vid bortfallsanalysen för att minska ett
sviktande samtycke och obehag. Trots att de inte svarat på någon av enkäterna, är det
fortfarande positivt att de upplevt goda effekter och deltagit i Hälsovågen på något sätt. Som
vi kan utläsa av våra resultat har Hälsovågen uppnått den specifika målsättningen, men om
enbart projektet varit anledningen till detta vet vi inte. Om visionen är att det ska påverka alla
anställda på lång sikt, då tror vi Hälsovågen är på rätt väg. Om den faktiska målsättningen är
att enbart hålla nere sjuktalen och öka hälsan bland de anställda, har man lyckats, då hälsan
och hälsomedvetenheten är högre samt att sjukskrivningarna är lägre.
5.1 Största problem
Våra största problem i detta arbete sammanfattas nedan:
•

Enkäternas anonymitet

•

Ingen interventionsstudie kan genomföras

•

Inte kunnat påverka enkäterna

•

Enkäterna samlades in i två olika program

•

Bortfallen

•

Inga säkerhetsställda effekter

Flera av våra punkter kan kopplas ihop och dessa problem leder vidare till andra små problem
som i sin tur leder till andra stora problem, som bland annat säkerställda svar. Detta resulterar
i antaganden istället för ren fakta.
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6. Slutsatser
Huvudsyftet med vårt tidigare arbete (Aristidou & Häljeskog, 2008), var att undersöka hur en
hälsocoach kan arbeta med organisationer samt privatpersoner. Vi har efter vår undersökning
fått en uppfattning om att hälsocoacher i stora drag arbetar som pedagoger och rådgivare med
en inriktning mot hälsa. Vi känner att de har ett vetande om hur man bemöter människor i
allmänhet och goda kunskaper i det de vill förmedla. Vi har alltså kommit fram till att en
hälsocoach med andra ord är en sorts pedagog och rådgivare inom sitt specifikt inriktade
område, hälsa. Utefter detta bemöter man människor med hjälp av sociologi, psykologi och
antropologi. Hur man ska bemöta människor är inte något man kan enbart läsa sig till utan
man lär sig även med tiden, med andra ord av erfarenhet. Det här är något vi uppfattat efter
vår tolkning av litteratur och intervjuer.

Hälsomedvetandet har vuxit mer och mer de senaste åren och vi tycker att det är en positiv
sak. Man kan se det genom bland annat Rydqvist & Winroth (2004) och genom vårt resultat.
Mår man bra kan detta avspeglas i individens omkrets. Vi tror att de coachande samtalen kan
ha betydelse för större delen av de anställda. Även om de inte blir fullständigt självdrivande
tror vi att det kan hjälpa. Detta nämns även av några respondenter i resultaten.

Empowerment är som tidigare nämnt ett svårt begrepp att definiera (Medin & Alexandersson,
2000). När man pratar om empowerment behöver det inte endast handla om hälsa utan som vi
skriver ovan, kopplades det från början samman med någon form av utvecklingsarbete med en
utsatt individ/grupp (Kostenius & Lindqvist, 2006). Som vi uppfattar det är det fortfarande på
detta sätt, och troligtvis har det utvecklats till fler grupper (dataprogrammering, arbete, skola
etcetera). I vårt fall är det riktat mot utvecklingsarbetet inom hälsa. Hur man nu kopplar
samman detta med hälsa och livsstil är ganska enkelt. Självdisciplin och hälsa går hand i
hand anser vi. Många har inte denna självdisciplin och/eller den vetskap som krävs för att
upprätthålla en god hälsa i dagens samhälle. Därför tror vi att empowerment i hälsocoachning
kan ha en väldigt stor betydelse för individ-/gruppers hälsa. Vi upplever att i arbetet med
människors livsstilar mot en hälsofrämjande vardag används bland annat motiverande samtal.
Bara sådant innehåller empowerment, alltså hjälp till självhjälp. Detta är troligen den mest
effektiva metod att använda i denna sorts samtal. Som vi beskriver använder man sig av
empowerment när man kommer in på motivationshöjande områden. Det finns många som
redan arbetar exempelvis med motiverande samtal och empowerment inom flera områden,
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men kanske inte riktigt vet vad begreppet innebär? Vi ställde frågan till den ledande
samarbetspartner (K4) för projektet. När han hade fått förklaringen löd svaret: ”Nej, jag tror
det är enda vägen att satsa, om jag ska hjälpa” Även om han inte visste att hjälp till
självhjälp med andra ord kallas empowerment, förstod han och använde sig av innebörden.

Som vi kan se i vårt resultat från Hälsovågen angående de coachande samtalen, har större
delen avstått från de samtal som erbjudits. Varför man uteblivit är inte riktigt klart. Vi tror
dock att det kan bero på att större delen individer inte ser sig i behov av detta. Även tidsbrist
nämns och att de kanske inte tror sig kunna få ut något av dem. Det har varit ett frivilligt
deltagande. Det ser dock ut som de som valt att delta i majoritet har fått en liten ”knuff” i sitt
hälsoarbete.

”Att få stöd och diskutera sig själv att kunna få råd om kost och träning både vad som är bra
och dåligt samt hur man kan anpassa efter sina egna förutsättningar”

Vi tror betydelsen av coachande samtal kan vara väldig stor och även om flera inte använder
sig av dessa, har tillgängligheten en betydelse. Vidare spekulerar vi om fler personer ”vågar”
delta i coachande samtal kanske ännu mer människor skulle kunna aktivera sig, då man ser
sina ”problem” från andra vinklar.

Hur en hälsocoach kan arbeta är olika. De tre vi intervjuat i vår tidigare undersökning
påminner om varandra i sitt arbetssätt, tycker vi, trots skiljda miljöer. Vad som gjorde att vi
även intervjuade en hälsocoach vid en skola var för att se om man hade liknande arbetssätt
trots olika arbetsplatser. Vi kom fram till att alla arbetar med människor och bemöter dem
efter deras beteende och mål. Största skillnaden mellan dessa tre platser, som vi uppfattar det,
är målen i organisationen. I skolan handlar det inte mycket om fysisk aktivitet för
hälsocoachen. Det är dock en viktig faktor som spelar roll för hälsan. Här upplevde vi att
hälsocoachen var mer riktad mot den psykiska biten i hälsan och arbetade med den. Vi anser
därför att det psykiska får den största rollen i skolan och man försöker arbeta på ett psykiskt
stimulerande sätt. Vid länets friskvårdsanläggning är det liknande som i skolan när det
handlar om det psykologiska men de har andra resurser. De vill försöka hjälpa människor att
ändra deras livsstil men det är såklart upp till var och en. De finns som stöd och erbjuder olika
gruppaktiviteter som kan passa kunden. Vi tycker att man inte kan tvinga någon till något.
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Vi tror att om man tvingar någon, kommer det inte att hålla i längden eller ge ett lika bra
resultat som det skulle ha gjort annars. Det man kan göra är att arbeta med individens
motivation mot motion eller med andra ord empowerment i hälsofrämjande arbete. Vid
träningsinstitutet har man oftast tagit steget för att aktivera sig om man inte remitterats på
något annat sätt. Här arbetar man också med individer och deras mål, det man får göra när de
kommit så här långt är att försöka upprätthålla motivationen genom olika metoder och finnas
där som stöd om det behövs.

Efter vad vår definition lydde och kopplat till Medin och Alexandersson (2000), bör tänkas på
att, hälsa är en process vilken hela tiden är föränderlig och påverkbar och inte ett statiskt
tillstånd. Att finna ett perfekt system för hälsofrämjandearbete är något som blir skiljande
mellan arbetsplatser och individer. Om det ens är möjligt att finna ett perfekt sådant har vi
tvivel om. Man har hittat fler positiva tillvägagångssätt på olika arbetsplatser och det råder
inga tvivel om att man kan hitta ett optimalt hälsofrämjandearbetssätt för varje
företag/organisation/individ. Vi tycker att detta är något företagen bör satsa på i framtiden
innan det är för sent. Våga satsa!

Metoden vi valt för att nå vårt syfte anser vi fungerat bra. Vi har även hållit oss inom de etiska
”ramarna” för att undvika ett obehag och hänga ut någon. Vi upplever att vi nått vårt syfte
samtidigt som vi tagit hänsyn till de ”begränsningar” vi stött på. Efter våra förutsättningar
med tidigare undersökning samt informationen som vi fått av Hälsovågen upplever vi vår
arbetsmetod som bra. Givetvis kunde man genomföra kvalitativa intervjuer med anställda som
deltagit samt de som inte valt att delta i projektet, vidare kunde man genomföra en större
bortfallsanalys. Problemet var att koppla samman båda undersökningarna på ett så kort och
koncist sätt som möjligt och samtidigt följa den ”röda tråden”. Vi har inte kunnat genomföra
en interventionsstudie och jämföra de två enkättillfällena med varandra (2005 & 2007), då
enkäterna har behandlats anonymt och bortfallet vid de olika enkättillfällena varit så stort (ca
50%, Alternativt se tabell 6). Ett exempel på hur en interventionsstudie kan se ut är att: Grupp
A får tillgång till Hälsovågen och grupp B, får vara utan. Efter en längre tid kan man jämföra
om grupp A fått exempelvis en bättre hälsomedvetenhet än grupp B (Ericsson, 2003). Vi kan
inte ge säkerställda svar vad effekterna varit/blivit bland de anställda på grund av detta. Vad
som vidare kan nämnas är att Hälsovågens syfte inte har varit att genomföra en
interventionsstudie. Det vi gjort för att underlätta och lyfta fram resultaten tydligare är en
bortfallsanalys (4.4) och innehållsanalys (4.6).
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6.1. Slutsatser för hälsocoachning
Samtliga hälsocoacher i tidigare undersökningen (Aristidou & Häljeskog, 2008) gav exempel
på de fem viktigaste egenskaperna man som hälsocoach bör ha. Alla nämnde liknande
kvaliteter men med olika beskrivningar. De fem gemensamma egenskaper de nämnde, tror vi
kan vara mycket viktiga. Lyhörd bör man vara eftersom man möter konstant nya människor
och nya problem. Individerna kan troligtvis känna ifall du som hälsocoach verkligen har
lyssnat på deras problem eller inte. Positiv människosyn tror vi är viktigt eftersom man
verkligen måste tro på att individen kan klara av att nå sina mål. Det hör till arbetet, personen
som kommer kanske inte ens tror detta är möjligt. Därför är det extra viktigt att du som
hälsocoach tror på det du gör och på människan. Se individen/människan är viktigt eftersom
vi är alla olika och man kan inte dra alla över en och samma kam. Vi lever alla olika och vi
har olika mål här i livet. Entusiasm är klart man ska ha, tycka att det är kul med det man
arbetar med. Detta känner även individen eller gruppen när du arbetar med dem. Går du
verkligen in 100 % eller bara 70 %? Du ska känna att ditt arbete gör nytta. Det ska ge något
för kunden samtidigt som du får något tillbaka. Kunskap säger sig nästan självt. Har du ingen
kunskap om det du ska förmedla och arbeta med blir det svårt. Du ska ha goda kunskaper och
kunna förmedla dem på ett pedagogiskt sätt. Kunder märker också om du har en sådan bred
kunskap som du säger dig ha. Alla dessa fem kunskaper tror vi är några bland de viktigaste en
hälsocoach kan ha. Självklart finns det fler saker som är viktiga men med dessa kan man
komma långt tror vi och du kan bygga ett bra förtroende med individen (Aristidou &
Häljeskog, 2008).
Det vi kommit fram till i vår tidigare undersökning är att alla dessa hälsocoacher arbetar på
liknande sätt trots skiljda miljöer. De arbetar utefter var individ och vart denne befinner sig.
Samtliga använder sig av forskning i grunden och bygger vidare med personliga erfarenheter.
De finns som ett stöd för kunderna och försöker förmedla deras kunskaper på ett pedagogiskt
sätt (ibid).

6.2 Slutsatser för Hälsovågen
Något som Paulhus i Karlsson (2007) berättar om och som ska nämnas och måste tänkas på
innan följande slutsatser är att vissa människor har en tendens att vid ifyllandet av en enkät
och vid självskattning berörande exempelvis hälsa/välmående, anse sig själv i bättre dager
och kan därför överskatta sin fysiska förmåga. När vårt arbete innehåller flera frågor som

52

berör just detta område är det extra viktigt att tänka på detta då det troligtvis både kan och har
påverkat vårt resultat.

Antalet anställda i oktober 2008 var 1116 stycken medan det var 1245 anställda samma
månad 2005. Med samtliga enkäter (första & andra tillfället) har man nått ut till 790 (71%)
anställda med någon av enkäterna, av all personal i oktober 2008. Svarsfrekvensen vid första
enkät tillfället var ca 48 % och svarsfrekvensen vid andra tillfället var ca 55 %. Detta
resulterar i en sammanlagd svarsfrekvens på ca 50 %, vilket inte ses som tillräckligt ur ett
vetenskapligt perspektiv (Hassmén & Hassmén, 2008). Vi tycker ändå man bör lägga energin
på att man nått ut till ett så stort antal när det är en stor arbetsplats. Här kan man koppla
tillbaka till litteraturgenomgången. Vad tjänar ett företag på att endast 5 % som sedan tidigare
är aktiva, klarar nu av att springa maraton? (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004). Även om
man inte nått ut till alla anställda har man fortfarande nått ut till över hälften (70,8%) på ett
eller annat sätt. De som inte svarat är kanske aktiva sedan tidigare också, och inte anser sig i
behov av mer aktivitet. Givetvis kan det vara åt andra hållet också. Det har varit ett problem
att jämföra enkäterna på ett säkerställt sätt, eftersom enkäterna är anonyma vilket både är
positivt och negativt, det negativa är dock att vi inte kan få fram vilka som besvarat de båda
enkäterna och kan därför inte med statistisk säkerhet berätta om Hälsovågen effekter.

Det man kan lägga i tanke är att sista enkäten skickades ut hösten 2007 och stängdes i början
av 2008. Med den utveckling som varit och med tanke på att projektet fortfarande är aktivt,
tror vi att om ett mer säkerställt svar ska vara möjligt måste man se över problemen som vi
nämnt tidigare. Kanske utforma en ny enkät som är märkta med exempelvis nummer eller
dylikt (för att skapa en konfidentiell enkät) för att undersöka dagsläget och senare skicka ut en
likadan till samma individer. Det blir givetvis svårt då det kan tänkas att resultat av detta slag
är tydligast vid uppstart. Vidare bör också tänkas på att vi har räknat med totala
anställningspopulationen och inte enbart de heltidsanställda då de haft större möjlighet att
delta än exempelvis timanställda och deltidsanställda.
Långtidssjukskrivningarna har sedan oktober 2005 minskat med över 60 %! Vi kan inte säga
att det enbart varit Hälsovågen som bidragit till detta, men en rimlig gissning är att de haft en
del i det. Nedan visar vi en lista av de positiva effekter Hälsovågen medfört de anställda vid
Karlstads universitet.
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•

Uppger att de tänker på sin hälsa oftare

•

Mer aktiva under sin fritid

•

Angivit att 180 kort vid KMTI har angivits hämtats ut, faktiska antalet är 445

•

KMTI hänvisar att Hälsovågen följer deras vanligaste kalkylering med där 20 %
av totala anställningsantal vilket är 223st

•

KMTI används i snitt 1.96ggr/månad/person troligen olika beroende på situation
för individen ifråga samt kan årstiden ha betydelse?

•

Positiv feedback i majoritet, av Hälsovågen

Huvudparten av de anställda tycker att Hälsovågens koncept är bra och vill att det fortsätter
på samma sätt, med lunchaktiviteter samt samarbetet med KMTI. Önskningar finns från några
gällande morgonpass på Kau samt att något/några flera pass på lunchtid.

”Att den finns! Även i fortsättningen… Kanske det även borde finnas en morgon och/eller ett
efter-arbetet-pass, som alternativ. Till exempel när det gäller Power-Yoga och sådana pass
som gör att man kan åka hem och känna sig avslappnad/börja dagen och inte bara åker hem
stressad och fortsätter jobba, vilket många gånger leder till att man får svårt att sova.”

Flertalet önskar också massage på arbetstid och/eller reducerat pris på massage. Flera nämner
att de önskar gym/träningsanläggning i anslutning till Kau och många vill också ha avtal med
andra träningsanläggningar (utöver KMTI).

”Jag tycker det är bra. Mer rabatt på Friskis och Svettis i stället för KMTI”
Friskis & Svettis verkar vara ett populärt alternativ. Många vill även ha årskort på badhuset.
Vidare önskar flertalet träning på arbetstid/friskvårdstimma.
6.2.1 Förslag
Något vi tror skulle kunna vara klokt att införa på Kau och som kanske kan vara till hjälp för
ett sådant här projekt, kan vara ett hälsobokslut. Där man tydligare kan se hur
sjukskrivningarna, eller bara de vanliga sjukantalen varit under året eller under en längre tid
(Angelöw, 2002). Här kanske man kan reflektera över detta och se om ändringar blir aktuella
eller om man går åt rätt håll. Vidare spekulerar vi om KMTI får ett färdigt bidrag eller inte
från Kau? Om det är fallet, kanske man istället kan ge de anställda ett bidrag till träningskort
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på valfri hälsoanläggning för att undvika att bli begränsad till KMTI vilket många ur
personalen påpekar.

”Uppmuntra all sorts träning, inte bara den ni själva bedriver. Sponsra årskort/motsvarande
oavsett om föreningen/gymmet är med i ert samarbetsprogram”

Eftersom experthjälp finns och erbjuds vid KMTI tycker vi det är bättre att behålla
samarbetet. Då även flera individer ur personalen kan behöva rådgivning/hjälp är det bra att
man blir begränsad till KMTI istället för att alla tränar var för sig, där den nödvändiga eller
rätta hjälpen kanske inte finns.

Den som idag arbetar med projektet skulle kanske kunna få en utökad anställning inom
Hälsovågen, alternativt skulle man anställa någon/några ytterligare som kan arbeta med
Hälsovågen på universitet under deltid/timanställning, för att komplettera det som redan finns.
Tillgängligheten ska vara ständig och att man försöker synas ännu mer än man gör idag.
Vilket även flera respondenter i enkäterna nämner. Flera uppger att de inte vet mycket om
Hälsovågen eller vilka förmåner som erbjuds. Man önskar en ökad synlighet, exempel ges om
att kanske informera på intranätet (vilket redan görs) eller öka synligheten på alla avdelningar.
...Mer reklam utåt angående lunchaktiviteterna kanske. Mer uppmärksamhet på Hälsovågen
tror jag hade vart bra. Det behövs någon som håller på med detta projekt till 100 %...

Resultaten från innehållsanalysen kanske till och med kan vara högre då flera önskar saker
som kanske redan erbjuds. Detta visar också en brist på synlighet. Även citat från nyanställda
förekommer där de inte har någon kunskap om Hälsovågen på grund av informationsbrist.
6.2.2 Framtida studier
Det skulle vara intressant att följa upp om projektet faktiskt varit den störst påverkande
faktorn för de sjunkande långtidssjukskrivningarna. Det som vidare kunde göras är att jämföra
svaren från personer som deltagit i båda enkäterna.

Det skulle vara intressant att arbeta inom hälsoområdet. Mest intressant skulle det vara att
hjälpa till i olika företag/organisationer som ser sig i behov av hälsofrämjande insatser. Att få
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gå in och analysera organisationen och efter deras vision samt resurser, skapa gemensamma
mål och planer för att nå dessa.

Projektet Hälsovågen tror vi använder sig av ett bra koncept och genom att kontinuerligt
reflektera över projektet, om eventuella ändringar blir aktuella och om tiden samt ekonomin
tillåter det, tror vi att även fler organisationer/företag kan ta del av denna idé. Det ska bli
intressant att se hur projektet fortskrider i framtiden!
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Bilaga 1
Intervjuguide extern ledare för ”Hälsovågen”
Skulle du kunna berätta för oss vad du tycker om förebyggande hälsoarbete?
Vad fick dig att börja arbeta med detta?
Hur tycker ni att man ska arbeta med företagskunder? Privat personer?
Arbetar ni olika med ”företagskunder” och privatpersoner?
Skulle du kunna berätta för oss om projektet hälsovågen och din roll i detta?
Har ni haft något eller några coachande samtal med de involverade i projektet? Om ja, upplever ni
att det gett positiva resultat bland individerna?
Arbetar ni medvetet i er coachning med empowerment?
Upplever ni att de inblandade i projektet har fått en större hälsomedvetenhet jämfört med tidigare? I
så fall på vilket sätt?
Har du sett några ytterligare effekter bland individerna? Positiva, negativa?
Av vilken anledning tror du att dessa individer kommer hit? Varför inte de andra?
Har ni sett könsrelaterade skillnader mellan antalen deltagare i projektet? Flest gruppdeltagare eller
individuella träningar?
Hur tror ni att man kan öka antalen deltagare(kort innehavare)? Detta med att få ett träningskort, är
det bra?
Vet ni hur många som hämtat ut kort som är med i hälsovågen?
Vad kan man förbättra med projektet hälsovågen?
Hur har du upplevt samarbetet med Kau?
Har ni något att tillägga?

Bilaga 2

HÄLSOVÅGENS FRÅGOR TILL ANSTÄLLDA OM
FRISKVÅRD, HÄLSA OCH LEVNADSVANOR
Det är viktigt att Du tar god tid på dig att läsa frågorna noggrant för att kunna vara säker på
dina svar!

1. Kön

Man
Kvinna

2. Ålder

Mellan;

18 – 30
31 – 40
41 – 50
51 –

HÄLSOVÅGEN
3. Har Du hört talas om forskningsprojektet ”Hälsovågen – bölja och
balans i vardagen”?
Ja

Nej (Fortsätt till fråga 9)

4. På vilket sätt har Du kommit i kontakt med Hälsovågen?
(Flera svarsalternativ möjliga)
Jag har sett uppsatta skyltar/anslag
Jag har läst om det på ”Inslaget”
Jag har hört mina kollegor prata om det
Jag har deltagit i en eller flera friskvårdaktiviteter
Jag har deltagit på en eller flera föreläsningar
Jag har varit på coachning
Annat……………………………………………….
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5. Har Du läst om Hälsovågen på Inslaget?
a)

Ja

Nej (Fortsätt till fråga 6)

b) Om Ja;
Hur ofta? (Ange ggr/månad).......................................................................................................
Vad är bra?...................................................................................................................................
.
Vad är mindre bra?.......................................................................................................................
Ge exempel på möjliga förändringar……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

6. Har Du deltagit i Hälsovågens friskvårdsaktiviteter?
a)

Ja

Nej (Fortsätt till fråga 7)

b) Om Ja;
Hur ofta? (Ange ggr/månad).......................................................................................................
Vad är bra?...................................................................................................................................
.
Vad är mindre bra? ......................................................................................................................
Ge exempel på möjliga förändringar……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

7. Har Du deltagit på någon av Hälsovågens föreläsningar?
a)

Ja

Nej (Fortsätt till fråga 8)
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b) Om Ja;
Hur ofta? (Ange tillfällen)........................................................................................................
Vad är bra?...................................................................................................................................
.
Vad är mindre bra?.......................................................................................................................
Ge exempel på möjliga förändringar……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

8. Har Du deltagit i Hälsovågens coachning?
a)

Ja

Nej (Fortsätt till fråga 9)

b) Om Ja;
Hur ofta? (Ange ggr/månad) .......................................................................................................
Vad är bra?...................................................................................................................................
Vad är mindre bra?.......................................................................................................................
Ge exempel på möjliga förändringar……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

ALLMÄNNA FRÅGOR OM HÄLSA OCH HÄLSOTILLSTÅND
9. Vad är hälsa för Dig? Beskriv med några ord eller korta meningar på raderna nedan.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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10. Hur ofta tänker Du på din hälsa?
Varje dag
Ofta, men inte varje dag
Ibland
Sällan
Aldrig

11. Hur upplever Du ditt allmänna hälsotillstånd?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

12. Hur upplever Du ditt fysiska allmäntillstånd?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

13. Hur upplever Du din allmänna sociala situation?
Mycket bra
Bra
Acceptabel
Mindre bra
Dålig
4

14. Hur upplever Du ditt psykiska allmäntillstånd?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

15. Känner Du dig stressad i din vardag?
Ja, varje dag
Ja, ofta, men inte varje dag
Ibland
Sällan
Nej, aldrig

16. Skulle Du vilja förbättra din hälsa?
a)
Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej
Behövs ej

b) Om JA, på vilket sätt?........................................................................................................
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17. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna haft besvär
(smärta, värk) i?

a) Nacke, skuldror eller axlar
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen

b) Händer, handleder, armar eller armbågar
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen

c) Rygg
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen
6

d) Höfter, knän, fötter eller fotleder?
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen

18. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna haft besvär
(smärta, värk) så som?
a) Huvudvärk eller migrän?
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen

b) Magbesvär?
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen
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19. Har Du under de senaste 12 månaderna haft sömnbesvär?
Nej
Ja, någon enstaka gång under året
Ja, några gånger under året
Ja, några gånger i månaden
Ja, några gånger i veckan
Ja, dagligen

20. Hur många timmar sover Du i genomsnitt en normal vardagsnatt?
5 timmar eller mindre
5-6 timmar
6-7 timmar
7-8 timmar
8 timmar eller mer

21. Hur trivs Du på ditt arbete?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt

22. Hur upplever Du din rumsliga/fysiska arbetsmiljö?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig
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23. Hur upplever Du din sociala arbetsmiljö?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

FYSISK AKTIVITET
I VARDAGEN;

(d.v.s. utöver motionsträning)

OBS! Med fysisk aktivitet i vardagen menas t.ex. cykla/promenera till och från jobbet, gå ut
med hunden, trädgårdsarbete, gå i trappor etc.

24. Hur fysiskt aktiv är Du i din vardag?
Lite aktiv: Du rör på dig (t.ex. går eller cyklar till jobbet, trädgårdsarbete etc.),
mindre än 1 timme i veckan.
Måttligt aktiv: Du rör på dig (t.ex. går eller cyklar till jobbet, trädgårdsarbete
etc.), mellan 1 – 3 timmar i veckan.
Mycket aktiv: Du rör på dig (t.ex. går eller cyklar till jobbet, trädgårdsarbete
etc.), mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar i veckan.
Väldigt mycket aktiv: Du rör på dig (t.ex. går eller cyklar till jobbet,
trädgårdsarbete etc.), minst 5 timmar i veckan.
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PÅ FRITIDEN;
OBS! Med fysisk aktivitet på fritiden menas den motions-, idrotts- eller friluftsverksamhet, du
frivilligt väljer att utöva och den ska överstiga 20 minuter per gång. Aktiviteten utövas i syfte
att behålla eller förbättra din hälsa och du är här ombytt för motionsaktivitet.

25. Utövar Du någon form av fysisk aktivitet på fritiden?
Ja (Fortsätt till fråga 26)
Nej (Fortsätt till fråga 31)

26. Om JA, hur ofta ägnar Du dig åt motions-, idrotts- eller
friluftsverksamhet minst 20 min / tillfälle,
OBS! Frågorna är indelade i låg-, medelhög-, respektive hög
ansträngningsnivå. Läs och kryssa i alla tre nivåerna, d.v.s. både a, b och c !!
a) Låg ansträngningsnivå (t.ex. promenader, cykelturer eller annan motions- och
träningsform där du blir varm i kroppen, lätt svettig)
Aldrig

Oregelbundet

1 gång/vecka

2 gång/vecka

3 gång/vecka eller fler

b) Medelhög ansträngningsnivå (t.ex. cykling, jogging, simning, motionsgymnastik,
styrkepass med lätta vikter eller annan fysisk aktivitet där ansträngningsnivån är sådan att du
kan prata med någon samtidigt, du blir andfådd, varm och svettig)
Aldrig

Oregelbundet

1 gång/vecka

2 gång/vecka

3 gång/vecka eller fler

c) Hög ansträngningsnivå (t.ex. cykling, löpning, simning, motionsgymnastik, tungt
styrkepass med vikter eller annan form av fysisk aktivitet där du har en hög puls, blir
ordentligt andfådd och rejält svettig)

Aldrig

Oregelbundet

1 gång/vecka

2 gång/vecka

3 gång/vecka eller fler
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27. Vad för slags fysisk aktivitet utövar Du? (Flera alternativ är möjliga)
Styrketräning
Aerobic, gymping el. liknande
Löpning, cykling, inlines el. liknande
Bollsport (t.ex. innebandy, fotboll, handboll, volleyboll)
Golf
Promenader
Simning
Friluftsliv
Ridning
Annat………………………………………………

28. Vart utövas Din fysiska aktivitet? (Flera alternativ är möjliga)
KMTI (Karlstads medicinska träningsinstitut)
Annat gym/hälsoanläggning
Hälsovågens aktiviteter (t.ex. lunchgympa)
Utomhus
Idrottshall
Annat ………………………………………………

29. Ange de TRE främsta skälen till att Du motionerar? (Max TRE alternativ)
För att hålla mig i form/bli vältränad
För att gå ner i vikt
För att det får mig att må bra
För att umgås
För att det är roligt
För att bevara en god hälsa
För att det är avkopplande/avspänning
Annat……………………………………………………
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30. Skatta den känsla du oftast har just före, under och efter fysisk
aktivitet/motion:
Ringa in det alternativ som passar bäst in på dig.
Känsla
Före motion:

negativ

1

2

3

4

5 positiv

Under motion:

negativ

1

2

3

4

5 positiv

Efter motion

negativ

1

2

3

4

5 positiv

31. Vad är din inställning till fysisk aktivitet?
Ringa in det alternativ som passar bäst in på dig.

Mycket
Negativ

1

2

3

4

5

Mycket
positiv

32. Om Du tillhör gruppen som INTE är fysiskt aktiv, vad är då det
främsta skälet till detta? (Välj max TRE alternativ)
OBS! Fyll ej i om du svarat ”Ja” på fråga 25

Har inte lust
Har inte tid
Har inte ork
Har inte råd
.
Har inte hittat någon motionsaktivitet som passar mina intressen
Familjen blir missgynnad
Nöjd utan motion
Jag känner mig löjlig
Passar inte min livsstil

(Forts. nästa sida)
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På grund av sjukdom/handikapp
På grund av skada
Får tillräckligt med fysisk rörelse utan att hålla på med motionsaktivitet
Annat………………………………………………………………………….

ÖVRIGA LEVNADSVANOR
33. Tänker Du på vad du äter?
Ja, alltid
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

34. Hur ofta äter Du frukost, lunch, middag/kvällsmål och mellanmål?
(Sätt ett kryss på varje rad)
Dagligen
eller i stort
sett dagligen

Någon eller
några gånger
i veckan

Sällan
eller
aldrig

Frukost
Lunch
Middag/kvällsmål
Mellanmål

35. Hur ofta äter Du grönsaker eller rotfrukter?
OBS! Med grönsaker och rotfrukter menas alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter
som är färska eller frysta.
3 gånger/dag eller oftare
2 gånger/dag
1 gång/dag
Några gånger/vecka
Några gånger/månad eller mer sällan
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36. Hur ofta äter Du frukt eller bär?
OBS! Med frukt och bär menas alla typer av frukter och bärsorter som är färska eller frysta.
3 gånger/dag eller oftare
2 gånger/dag
1 gång/dag
Några gånger/vecka
Några gånger/månad eller mer sällan

37. Är det viktigt för Dig att undvika fet mat?
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte så viktigt
Inte alls viktigt

38. Är det viktigt för Dig att undvika socker i kosten?
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte så viktigt
Inte alls viktigt

39. Skulle Du vilja ändra dina kostvanor?
a)

Ja, helt
Ja, delvis
Nej
Behövs ej

b) Om JA, på vilket sätt?...........................................................................................................
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40. Röker Du?
Nej, jag har aldrig vanerökt
Nej, jag har slutat röka
Ja, jag röker någon gång ibland
Ja, jag röker dagligen

1-10 cigaretter/dag
11 cigaretter eller mer/dag

41. Snusar Du?
Nej, jag har aldrig vanesnusat
Nej, jag har slutat snusa
Ja, jag snusar någon gång ibland
Ja, jag snusar dagligen

1-10 portioner/dag
11 portioner eller mer/dag

42. Skulle Du vilja förbättra dina levnadsvanor?
a)
Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej

b) Om Ja, på vilket sätt? ……………………………………………………………………..
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EGNA FÖRSLAG
43. Vad anser Du att Hälsovågen bör arbeta med och mot? Fri kommentar.
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

44. Övriga kommentarer och förslag. Ge här gärna förslag på önskvärda aktiviteter,
tider, eventuella förbättringar etc.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Ett hjärtligt Tack för Din medverkan!

Har du några frågor om enkäten eller om ”Hälsovågen” så ring eller mejla gärna till
nedanstående;
Pernilla Gustafsson
Idrottsvetenskap
Projektassistent
Ank. 11 85
E-mail: pernilla.gustafsson@kau.se
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Bilaga 3

1 Kön

2 Ålder

3 Hur länge har Du varit anställd på Karlstads universitet?

HÄLSOVÅGEN

4 Har Du hört talas om friskvårds- och forskningssprojektet "Hälsovågen"?
Ja
Nej

5 Svarade Du på "Hälsovågens" enkät vid förra tillfället, 2005?
Ja
Nej

6 På vilket sätt har Du kommit i kontakt med Hälsovågen?
Jag har sett uppsatta skyltar/anslag
Jag har läst om det på "Inslaget"
Jag har hört mina kollegor prata om det
Jag har deltagit i en eller flera friskvårdsaktiviteter på Kau
Jag har varit på coachning
Jag har hämtat ut ett träningskort på KMTI
Om annat, specificera

7 Har Du deltagit i Hälsovågens friskvårdsaktiviteter på Kau?
Ja
Nej

8 Hur ofta? (Ange ggr/mån)

Bilaga 3

9 Vad är bra? (OBS! Max 255 tecken!)

10 Vad är mindre bra? (OBS! Max 255 tecken!)

11 Ge exempel på möjliga förändringar. (OBS! Max 255 tecken!)

12 Känner Du till att det varit möjligt att boka tid för coachning i hälsofrågor?
Ja
Nej

13 Har Du någon gång deltagit i Hälsovågens coachning?
Ja
Nej

14 Hur ofta? (Ange ggr/mån)
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15 Vad är bra? (OBS! Max 255 tecken!)

16 Vad är mindre bra? (OBS! Max 255 tecken!)

17 Ge exempel på möjliga förändringar (OBS! Max 255 tecken!)

18 Upplever Du att coachningsamtalet har hjälp Dig i ditt eget hälsoarbete?
Ja, det har hjälpt mig mycket i mitt eget hälsoarbete
Ja, det har gett mig lite stöd i mitt eget hälsoarbete
Varken eller
Nej, det gav mig ingenting

19 Om JA, på vilket sätt har coachningsamtalet hjälp Dig? Ge exempel.

20 Om NEJ, på vilket sätt har coachningsamtalet INTE hjälp dig?
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21 Har Du hämtat ut ett träningskort på KMTI?
Ja
Nej

22 Hur många tillfällen i månaden har Du varit på KMTI sedan du fick ditt kort?

23 Har Du blivit mer fysiskt aktiv sedan Hälsovågen startade? (d v s sedan du fått gratis
tillgång till KMTI och lunchaktiviteter på jobbet)
Ja
Nej

24 Om JA, ge exempel.

25 Om NEJ, ge exempel.
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HÄLSA

26 Vad är hälsa för Dig?

27 Hur ofta tänker Du på Din hälsa?
Varje dag
Ofta, men inte varje dag
Ibland
Sällan
Aldrig

28 Hur upplever Du ditt ALLMÄNNA hälsotillstånd?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

29 Hur upplever Du ditt FYSISKA allmäntillstånd?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

30 Hur upplever Du ditt PSYKISKA allmäntillstånd?
Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

31 Hur upplever Du din allmänna SOCIALA situation?
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Mycket bra
Bra
Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt

32 Känner Du dig stressad i din vardag?
Ja, varje dag
Ja, ofta men inte varje dag
Ibland
Sällan
Nej, aldrig

33 Skulle Du vilja förbättra Din hälsa?
Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej
Behövs ej
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34 Om JA, på vilket sätt?

35 Har Hälsovågen påverkat Din hälsa i positiv riktning?
Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej

36 Hur? Ge exempel.

FYSISK AKTIVITET

Fysisk aktivitet i VARDAGEN - d v s fysisk rörelse UTÖVER motionsträning
Med fysisk aktivitet i vardagen menas t.ex. cykla/promenera till och från jobbet, gå ut med hunden,
trädgårdsarbete, gå i trappor.

44 Hur fysisk aktiv är Du i din VARDAG?
Lite aktiv: Du rör dig mindre än 1 tim/v
Måttligt aktiv: Du rör dig mellan 1-3 tim/v
Mycket aktiv: Du rör dig mer än 3 tim/v
Väldigt mycket aktiv: Du rör dig minst 5 tim/v

Fysisk aktivitet på FRITIDEN
Med fysisk aktivitet på fritiden menas den motions-, idrotts- eller friluftsverksamhet, du frivilligt väljer att
utöva och den ska överstiga 20 minuter per gång. Aktiviteten utövas i syfte att behålla eller förbättra din
hälsa och du är här ombytt för motionsaktivitet.
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45 Utövar Du någon form av fysisk aktivitet på FRITIDEN?
Ja
Nej

46 Om JA, hur ofta ägnar Du dig åt motions-, idrotts- eller friluftsverksamhet minst 20
min/tillfälle?

Om JA, inom vilken/vilka INTENSITETSNIVÅER ägnar Du dig åt motions-, idrotts- eller
friluftsverksamhet minst 20 min/tillfälle?
De tre frågorna nedan är indelade i låg- medelhög, respektive hög ansträngningsnivå. Läs och kryssa i
ALLA TRE nivåerna oavsett om du motionerar inom denna nivå eller ej.

47 LÅG ansträngningsnivå (t.ex. promenader, cykelturer eller annan motions- träningsform
där du blir varm i kroppen, lätt svettig)
Aldrig
Oregelbundet
1 gång/vecka
2 gång/vecka
3 gång/vecka eller fler

48 MEDELHÖG ansträngningsnivå (t.ex. cykling, jogging, simning, motionsgymnastik,
styrkepass med lätta vikter eller annan fysisk aktivitet där ansträngningsnivån är sådan att
du kan prata med någon samtidigt, du blir andfådd, varm och svettig)
Aldrig
Oregelbundet
1 gång/vecka
2 gång/vecka
3 gång/vecka eller fler

49 HÖG ansträngningsnivå (t.ex. cykling, löpning, simning, motionsgymnastik, tungt
styrkepass med vikter eller annan form av fysisk aktivitet där du har en hög puls, blir
ordentligt andfådd och rejält svettig)
Aldrig
Oregelbundet
1 gång/vecka
2 gång/vecka
3 gång/vecka eller fler

50 Vad för slags aktivitet utövar du? (Flera alternativ är möjliga)
Styrketräning
Aerobic, gymping eller liknande
Löpning, cykling, inlines eller liknande
Bollsport (t.ex. innebandy, fotboll, handboll, volleyboll)
Golf
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OBS! Frågan nedan ska endast besvaras av Dig som INTE är fysiskt aktiv på fritiden, d v s
om du svarat "Nej" på fråga 45.

57 Om Du tillhör gruppen som INTE är fysiskt aktiv, vad är då det främsta skälet till detta?
(Välj max TRE alternativ)
Har inte lust
Har inte tid
Har inte ork
Har inte råd
Har inte hittat någon motionsaktivitet som passar mina intressen
Familjen blir missgynnad
Nöjd utan motion
Jag känner mig löjlig
Passar inte min livsstil
På grund av sjukdom/handikapp
På grund av skada
Får tillräckligt med fysisk rörelse utan att hålla på med motionsaktivitet
Om annat, specificera

ÖVRIGA LEVNADSVANOR

58 Tänker Du på vad du äter?
Ja, alltid
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, aldrig

59 Hur ofta äter Du frukost, lunch, middag/kvällsmål och mellanmål?
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Dagligen eller i stort sett Någon eller några gånger
dagligen
i veckan

Sällan eller aldrig

Frukost
Lunch
Middag/kvällsmål
Mellanmål

60 Hur ofta äter Du grönsaker eller rotfrukter? OBS! Med grönsaker och rotfrukter menas alla
typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter som är färska eller frysta.
3 gånger/dag eller oftare
2 gånger/dag eller oftare
1 gång/dag eller oftare
Några gånger/vecka
Några gånger/månad eller mer sällan

61 Hur ofta äter Du frukt eller bär? OBS! Med frukt och bär menas alla typer av frukter och
bärsorter som är färska eller frysta.
3 gånger/dag eller oftare
2 gånger/dag eller oftare
1 gång/dag eller oftare
Några gånger/vecka
Några gånger/månad eller mer sällan

62 Är det viktigt för Dig att undvika fet mat, d v s mat med mycket "mättat" fett?
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte så viktigt
Inte alls viktigt

63 Är det viktigt för Dig att undvika socker i kosten?
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Inte så viktigt
Inte alls viktigt

64 Skulle Du vilja ändra dina kostvanor?
Ja, helt
Ja, delvis
Nej
Behövs ej
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65 Om JA, på vilket sätt?

66 Röker du?
Nej, jag har aldrig vanerökt
Nej, jag har slutat röka
Ja, jag röker någon gång i bland
Ja, jag röker dagligen

67 Om JA, hur mycket röker du?

68 Snusar Du?
Nej, jag har aldrig vanesnusat
Nej, jag har slutat snusa
Ja, jag snusar någon gång i bland
Ja, jag snusar dagligen

69 Om JA, hur mycket snusar Du?

70 Skulle Du vilja förbättra dina levnadsvanor?
Ja, absolut
Ja, till viss del
Nej

71 Om JA, på vilket sätt?

72 Hur skulle Du önska att Hälsovågen (friskvården på Kau) drivs i framtiden?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Kön? K M
Har du besvarat någon av hälsovågens utskick?
Första, eller ingen. OK. Andra > nya personer.
1. Har du deltagit i Hälsovågen på något sätt?
Ja
Nej
Gympa, kort, coachning, föreläsning
2. Hur upplever du ditt allmänna hälsotillstånd?
Dåligt
Mindre bra Acceptabelt Bra
1
2
3
4

Mycket bra
5

3. Har du upplevt positiva hälsoeffekter av Hälsovågen?
Ja
Nej
4. Är du fysiskt aktiv på fritiden?
Ja
Nej

