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Abstract
Föreliggande studie syftar till att undersöka upplevda effekter och konsekvenser av en
livsstilutbildning ur ett deltagarperspektiv, ett anordnande perspektiv och ett organisatoriskt
perspektiv. Detta med anledning av ett ökat fokus från samhället på ett hållbart arbetsliv.
Resultatet baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder och utgår från två
resultatinriktade

utvärderingsmodeller

och

en

aktörsfokuserad

utvärderingsmodell.

Datainsamling har skett i form av gruppintervjuer, enskilda intervjuer samt enkät. Mot
bakgrund av livsstilsutbildningens uppsatta mål har analysen av kvalitativa data skett genom
kategorisering, den kvantitativa delen har analyserats genom internetverktyget Google Docs.
Resultatet tyder på att arbetsgivare med stor fördel kan investera i livsstilsutbildningar då
studien visar att investeringen kan anses vara en både lönsam och effektfull hälsofrämjande
insats på arbetsplatsen.

Nyckelord:

Livsstilsutbildning,

livsstilkompetens,

hälsa,

vinster

för

organisationen,

förebyggande hälsoinsats, effekter, konsekvenser, bidragande faktorer, hållbart arbetsliv,
Hälsospåret.
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1 Inledning
I dagens samhällsdebatt poängteras att vi som arbetstagare i framtiden måste arbeta högre upp i
åldrarna för att täcka samhällets välfärdskostnader. Detta medför i de flesta fall att vi kommer
att pensioneras senare än idag. Hälsotillståndets utveckling i Sverige under de senaste
decennierna visar att värk och psykisk ohälsa är de vanligaste orsakerna till nedsatt
arbetsförmåga (Socialstyrelsen, 2009). Ett hållbart arbetsliv där människor har förmåga och
möjlighet att arbeta under hela arbetslivet blir i detta sammanhang högst relevant och
avgörande för om vi skall klara av att arbeta högre upp i åldrarna än idag. I folkhälsorapporten,
som ligger till grund för framtidspolitiska beslut, nämns också att hälsan är av stor betydelse
om vi avser att arbeta fram till pensionen. Olika förebyggande hälsoinsatser menar vi är en av
de strategier som kan ingå i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen och för ett hållbart
arbetsliv.

Förutom externa aktörer, exempelvis staten, och individuella förhållanden, exempelvis
enskildas livsvillkor, anser vi att arbetsgivare och individen själv kan påverka hälsotillståndet.
Vi menar att inga enskilda insatser från vare sig individ eller arbetsgivare kan få full effekt om
samverkan saknas kring arbetet med att upprätthålla en god hälsa hos arbetstagarna.
Arbetsgivaren har stora möjligheter att påverka arbetstagarna då de finns tillgängliga under
arbetstid, men det finns också en gränsdragning för hur mycket en arbetsgivare kan “lägga sig
i” en arbetstagares liv om inga arbetsrelaterade problem föreligger. Arbetsgivaren kan således
arbeta med de förebyggande hälsofrågorna till en viss gräns, men sedan kan detta arbete anses
vara integritetsöverskridande. Här måste arbetstagaren själv ta vid arbetet med att bibehålla en
god hälsa. Vi menar att ansvaret för ett hållbart arbetsliv där vi som arbetstagare håller oss
friska och arbetsföra måste delas av både arbetsgivare och arbetstagare.

En annan frågeställning handlar om vilka områden inom det hälsofrämjande arbetet som
arbetsgivaren ska bekosta. Kelloway och Day (2005) anser att de psykologiska, fysiologiska
och beteendemässiga delarna hos arbetstagarna utgör arbetsområden som omfattas av
arbetsgivaren i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Utöver den tvingande delen i
arbetsmiljölagen erbjuder idag de flesta arbetsgivare sina anställda olika typer av förebyggande
hälsoinsatser såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, utbildningar och diverse andra
friskvårdsaktiviteter. Dessa insatser vill alla bidra till en hälsofrämjande livsstil, vilken
Rydqvist och Winroth (1993) anger har en stor betydelse för vår hälsa. Det är i detta
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sammanhang viktigt att se livsstil som mer än vilka motions- och kostvanor vi har. Med hänsyn
till detta blir breda insatser som syftar till att förändra arbetstagarnas livsstil intressant att
studera då vi menar att en bred livsstilsförändringsinsats bör ha ett helhetsperspektiv och en
långsiktighet som torde generera en ökad långsiktig lönsamhet vid investering. För att inte
arbetet med livsstilsförändring i arbetslivet ska anses vara integritetskränkande menar vi att
detta arbete måste präglas av frivillighet och delat ansvar. Arbetsgivaren ansvarar för att
motivera till en hälsofrämjande livsstil och ger arbetstagaren resurser för att klara av att
genomföra förändringar. Arbetstagaren ansvarar för genomförandet av livsstilsförändringen.

De förebyggande hälsoinsatserna kostar organisationerna pengar och syftar till att få positiva
hälsoeffekter, men ger investeringar i förebyggande hälsoinsatser önskat utfall? Ett flertal
forskningsresultat visar att ett hälsoförebyggande arbete kan vara lönsamt (Johanson & Johrén,
2011). Detaljer kring vad det är som lönar sig och ger en kostnadsbesparing är däremot något
oklart. Ekström (2005) anger att det är angeläget att utvärderingar av hälsofrämjande insatsers
effektivitet görs då det inte finns många svenska studier om detta. Våra erfarenheter är också att
organisationer sällan utvärderar sina hälsoinsatser vilket medför att konstaterade belägg för att
insatserna skulle vara en god investering med klarlagda effekter ofta saknas. Utifrån detta anser
vi att en utvärdering av en bred livsstilsförändringsinsats är intressant. Ur ett HR-perspektiv är
ämnesområdet relevant att studera då arbetet med de förebyggande hälsoinsatserna i arbetslivet
med all sannolikhet kommer att både utvecklas och utökas med anledning av ett ökat fokus på
ett hållbart arbetsliv.

Den studerade hälsofrämjande insatsen kommer i denna studie bestå av livsstilsutbildningen
Hälsospåret som endast bedrivs av hälsovårdsaktören Alviva på Volvo VCBC i Olofström vilka
fortsättningsvis benämns utbildningen, företagshälsovård respektive investerande organisation.

1.1 Centrala begrepp
I studien används ett antal centrala begrepp och vi väljer att här tydliggöra de definitioner som
framledes gäller i studien.
Hälsa
Platon, 427-347 f.Kr., definierar hälsa i en av sina dialoger som en harmoni mellan själens och
kroppens förmågor. Dessa båda delar var viktiga och påverkade varandra: kroppens hälsa var
beroende av själens och omvänt (Hansson, 2004). WHO (2006) definierar hälsa som ett
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av
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sjukdom eller funktionshinder. Begreppet hälsa innefattas alltså av flera dimensioner och i vår
definition av begreppet hälsa integreras fysisk, psykisk, social och själslig hälsa.

Konsekvenser
Med konsekvenser menar vi indirekta förändringar som är ett resultat av effekter härledda till
utbildningsinsatsen.

Korttidssjukfrånvaro
Vår definition av korttidssjukfrånvaro avser varje sjukfrånvarotillfälle som understiger 15 dagar.

Livsstil
Enligt Rydqvist och Winroth (1993) är livsstil ett begrepp som omfattas av vilka levnadsvanor
och värderingar vi har samt hur vi använder oss av vår tid. Detta tillsammans uttrycks i olika
livsstilar.

Livsstilskompetens
Alviva definierar begreppet som att ha förståelse för hur de olika teman som tas upp i
utbildningen hänger ihop för att hälsa ska kunna uppnås. Vi utvecklar denna definition till att
begreppet innebär att individen har insikter om livsstilens påverkan på hälsan samt om ett
nätverks stödjande funktion. Förutom detta innehar individen även kunskap om olika
hälsofaktorer och förmågan att sätta samman alla dessa ovan nämnda delar till en enhet för att
slutligen kunna uppnå balans mellan krav/ambitioner och förmåga/resurser.

Verktyg
Verktyg är i denna studie en aktiv åtgärd eller en resurs som individen använder sig av för att
må bättre och uppnå bättre hälsa.

Välbefinnande
Enligt Hansson, Airaksinen, Forsell och Dalman (2009, s 2) kan välbefinnande definieras som
ett flerdimensionellt begrepp bestående av livstillfredsställelse, positiva och negativa känslor.
Med livstillfredsställelse menas här “kognitiva bedömningar av ens liv såsom relationer, kärlek,
arbete och familjeliv”. Positiva känslor kan vara lycka och glädje, exempel på negativa känslor
kan vara skuld, nedstämdhet och ångest.
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1.2 Bakgrund
Det lagstadgade delade ansvaret
I Sverige finns en detaljerad arbetsmiljölag, AML (1977:1160), som beskriver arbetstagarens
och arbetsgivarens ansvar, rättigheter och skyldigheter. Ändamålsparagrafen i AML lyder
enligt följande i 1 kap 1 § AML; ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”

Arbetstagarens delade ansvar i detta arbetsmiljöarbete tas upp i 3 kap AML där det
framkommer att arbetstagaren skall samverka med arbetsgivaren i frågor rörande arbetsmiljön.
Arbetstagaren skall även medverka i arbetsmiljöarbetet samt delta i genomförandet av de
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Den studerade utbildningen
Grundidén är att medverkan sker på frivillig basis och har det salutogenetiska perspektivet, det
vill säga det friska är i fokus. Utbildningen har ett helhetsperspektiv som ser till hela livet, både
det privata livet och arbetslivet. Syftet med utbildningen är att stärka individer och utrusta dem
med strategier och verktyg för att förbättra och upprätthålla sin hälsa. Utbildningen syftar också
till att ge insikter om att den egna hälsan handlar om ett eget ansvar och det egna valets
betydelse. “Kanske är det jag som ska sitta på förarplatsen” när det gäller mitt liv, som
verksamhetsansvarige

från

företagshälsovården

uttryckte

det.

Arbetsgivaren

och

företagshälsovården kan bistå med förutsättningar för ett hälsosammare liv samt olika redskap
men det är slutligen individen själv som gör sina val. Att ta ansvar för att dessa egna val görs i
en hälsofrämjande riktning är en grundfilosofi som utbildningen vilar på. Utbildningens mål är
enligt företagshälsovården:
”Utbildningen har som mål att höja livsstilskompetensen hos deltagarna samt
ge dem förutsättningar att med egna verktyg förändra sin livsstil och därigenom
öka sitt välbefinnande. Genom detta skapar vi en vinna - vinna situation,
medarbetare - organisation.”

Deltagarna i utbildningsinsatsen fångas upp på olika sätt som exempelvis genom att den
investerande organisationen har sjuk- och friskanmälan via företagshälsovården. När en
arbetstagare haft fyra korttidssjukfrånvarotillfällen under sex månader uppmärksammas detta
och företagshälsovården kan då i samråd med arbetstagarens chef kontakta arbetstagaren för att
erbjuda utbildningen. Chefer kan i utvecklingssamtal och andra samtal uppmärksamma om
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behov av utbildningsinsatsen finns och då föreslå en medarbetare att genomgå utbildningen.
Individer kan även på eget initiativ kontakta företagshälsovården och på detta sätt komma med
i en utbildningsgrupp. Deltagarna är vanligtvis korttidssjukfrånvarande eller sjuknärvarande.

Företagshälsovården sätter samman grupperna, vilka består av 10-14 deltagare.
Utbildningstillfällena genomförs antingen på förmiddagar eller på eftermiddagar för att få en
jämn belastning på de olika skiften. Utbildning som sker på arbetstid ersätts av den
investerande organisationen medan utbildningstid som sker på fritiden genomförs utan
ersättning. Cirka hälften av utbildningstiden sker på arbetstid för skiftarbetare medan all
utbildningstid sker på arbetstid för de som arbetar dagtid.

Utbildningen (bilaga 1) är uppbyggd kring elva gruppaktiviteter och två individuella samtal
som totalt omfattar cirka 30 timmar. Gruppaktiviteterna pågår under cirka fem månader.
Utbildningen inleds med ett individuellt samtal och tre månader efter avslutade gruppaktiviteter
genomförs ett avslutande individuellt samtal. Det första individuella samtalet syftar till att
företagshälsovården ska få ett utgångsläge på individens hälsa, ge information kring
utbildningen samt ta del av vilka förväntningar deltagaren har. Det sista individuella samtalet
syftar till att följa upp individens hälsa samt att utvärdera hur deltagarna har upplevt
utbildningen. Vid utbildningens kick-off skriver deltagarna en framtidsberättelse där en
beskrivning ges över hur deltagarna mår om två år samt hur levnadsvanorna då ser ut. Denna
framtidsberättelse läggs i ett kuvert och deltagarna ansvarar själva för förvaringen. Kuvertet är
tänkt att öppnas efter cirka två år efter utbildningens slut. Gruppträffarna bygger på delaktighet
från deltagarna där de uppmuntras till att diskutera och ta ställning. De ämnesområden som tas
upp på gruppträffarna är hälsobegreppet, kommunikation och relationer, kroppsligt välmående,
balans och återhämtning, belöning och beroende, bruk, riskbruk och missbruk, sömn, kost och
styrketräning. Vid varje kurstillfälle varvas praktiska övningar med teori.

Effekterna av utbildningen utvärderas idag endast genom mätning av hälsoindex, individens
egen skattning av sin hälsa före och efter utbildningen.

1.3 Avgränsningar
Genom att vi accepterat uppdraget att utvärdera livsstilsutbildningen Hälsospåret för
företagshälsovården Alvivas räkning avgränsas studien till denna insats. Studien kommer
därför att utgå ifrån de mål som formulerats för Hälsospåret av Alviva (bilaga 1).

9

Vad gäller deltagarna i livsstilsutbildningen har vi avgränsat oss till anställda på den
investerande organisationen i Olofström som genomgick utbildningen mellan 2005 och 2010,
vilket är ett 80-tal deltagare. Då det finns hälsoindex angivet före och efter utbildningen för
endast 39 av deltagarna så begränsas studien till dessa.
Ur utbildningens målformulering har vi identifierat “höja livsstilskompetensen hos deltagarna”
och “egna verktyg” som avsedda effekter av utbildningsinsatsen. Vi har identifierat “förändra
sin livsstil”, “öka sitt välbefinnande” och “vinna situation organisation” som konsekvenser av
utbildningen.

I den resultatinriktade utvärderingsdelen identifierar vi både effekter och konsekvenser utifrån
utbildningens målformulering samt övriga effekter och konsekvenser för deltagarna och
investerande organisation. Vi lägger även en personalekonomisk aspekt på de framkomna
konsekvenser som är intressant ur den investerande organisationens perspektiv.

I den aktörsfokuserade utvärderingsdelen identifierar vi endast vilka bidragande faktorer som
finns för de framkomna effekterna och konsekvenserna.

1.4 Syfte
Studien syftar till att kartlägga vilka effekter och konsekvenser som en livsstilsutbildning kan
generera samt hur dessa uppstår utifrån ett deltagar- och anordnarperspektiv samt utifrån den
investerande organisationens perspektiv. Med studiens resultat vill vi kunna bidra med kunskap
om hur en bred hälsofrämjande insats kan bidra till ett hållbart arbetsliv och vad en
investerande organisation har att vinna på en investering i en livsstilsutbildning.

2 Litteraturgenomgång
2.1 Arbetsplatsen som arena för hälsoinsatser
Enligt Carruth och Carruth (2009) anses numera arbetsplatsen vara en effektiv och effektfull
plats för hälsoinsatser. Att upprätthålla hälsofrämjande strategier, program och metoder är
arbetsgivarens största utmaning. De ökade hälsokostnaderna har resulterat i att företag erkänner
värdet av arbetet med hälsa och friskvårdsinsatser gentemot medarbetarna. Denna investering
kan ge lägre frånvaro, större arbetslivstillfredsställelse, ökad konkurrenskraft, förbättrad
lönsamhet och större attraktionskraft som arbetsgivare. De hälsofrämjande insatserna bör vara
lättillgängliga för de anställda och fokus skall vara på helheten, där även den psykiska delen
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ingår. Fysisk aktivitet, näringslära, missbruk och rökning är några av de livsstilsfaktorer som
insatserna riktas mot och som har en stor hälsopåverkan. Hälsofrämjande utbildningar har visat
sig vara effektiva för att minska riskfaktorer. Flera studier visar nu att bristande välmående kan
vara en bidragande faktor till många kroniska sjukdomar varför många av de hälsofrämjande
programmen numera ofta också innehåller delar som syftar till att skapa ett mentalt välmående.
Detta uppnås exempelvis med stödgrupper, rådgivning och rehabiliteringsservice som ska
fungera som stöd för att klara av kroniska sjukdomar. Forskningen kring hur stor avkastning
som ges vid användandet av hälsofrämjande utbildningar som insatsstrategi är begränsad men
väldokumenterade

ekonomiska

fördelar

finns

kring

denna

typ

av

hälsofrämjande

utbildningsinsatser (ibid).

2.2 Processen vid en beteendeförändring
Våra levnadsvanor har en avgörande betydelse för vår fysiska hälsa. Levnadsvanorna bestäms
av kunskaper, övertygelser och inställningar kring vilken betydelse droger, kost, motion och
sömn

har

för hälsan.

Alla levnadsvanor

är

fullt

påverkbara

(Västra Götalands

Folkhälsokommitté, 2010). Att regelbunden fysisk aktivitet även minskar den psykiska ohälsan
framträder ur de hittilsvarande resultaten av den inte ännu slutförda randomiserade
kontrollerade REGASSA-studien som påbörjades i början av 2011 (Regassa, 2012).

En

identifiering av de faktorer som påverkar hälsan måste enligt Ewles och Simnett (1994) först
ske för att kunna främja hälsan. Livsstilsförändringar kräver stora ansträngningar och
förändringarna kan i sig vara stressframkallande och det finns många faktorer, exempelvis
sociala och ekonomiska, som kan vara ett hinder för ett förverkligande av nya hälsobeteenden
hur motiverad individen än må vara.

Prochaska och DiClemente (1982) har arbetet fram den transteoretiska modellen, TTM. Denna
modell används när beteendeförändringar skall genomföras. Modellen har använts i arbetet med
beteendeförändringar rörande stress, fysisk aktivitet, rökning och viktkontroll. TTM är ett bra
verktyg för ledare vid livsstilsförändringsprojekt. Modellen innehåller fem stadier;
förnekelsestadiet,

begrundandestadiet,

förberedelsestadiet,

handlingsstadiet

och

upprätthållandestadiet. I förnekelsestadiet finns ingen insikt om att problem föreligger och inga
funderingar finns om att ändra sitt beteende inom en snar framtid. En insikt börjar fås om att
den nuvarande livsstilen kan vara ett problem i begrundandestadiet. Förberedelsestadiet innebär
att starka funderingar finns kring att ta tag i problemen. I handlingsstadiet påbörjas ett
förändringsarbete och ett försök att kontrollera de nya vanorna. Detta stadium pågår under sex
månader och risken för återfall är här stor. Upprätthållandestadiet uppnås slutligen när
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fortsättningsarbetet pågått sex månader och det nya beteendet blivit till en vana och en rutin i
det dagliga livet. Begrundande- och förberedelsestadiet innebär mentala förberedelser medan
de två sista stadierna innebär aktiva handlingar.
Upprätthållande
stadie
Handlingsstadie
Förberedelsestadie
Begrundande
stadie
Förnekelsestadie

2.3 KASAM – Känsla av sammanhang
Antynovskys (1991) synsätt på hälsa präglas av att dimensionen hälsa-ohälsa är ett kontinuum
och att vi alla så länge vi lever i någon bemärkelse är friska.

Hälsa

Ohälsa

Författarens salutogenetiska synsättet innebär att varje individs hälsa bedöms var denne
befinner sig vid en viss tidpunkt på detta kontinuum. En individ kan alltså enligt detta synsätt
inte anses vara frisk eller sjuk utan har en högre eller lägre grad av hälsa. Att ha fokus på det
friska benämns med att ha ett salutogenetiskt synsätt. Hälsoarbetet fokuserar utifrån detta
synsätt på vad det är som bidrar till att individer behåller och ökar sin hälsa. Både privatlivet
och arbetslivet är fullt av påfrestningar; motgångar, krav, konflikter och olika slags problem
som måste lösas. Författaren har utvecklat begreppet KASAM, känslan av sammanhang, vilket
innebär att individers möjlighet att klara av påfrestningar med hälsan i behåll och till och med
kanske växer och utvecklas av det beror på KASAM. Begreppet består av tre delar;
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I vilken utsträckning individen upplever sin
tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull är alltså avgörande för hälsan. Att tillvaron
upplevs som begriplig innebär enligt KASAM att individen upplever inre och yttre stimuli som
förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande och tydlig, istället
för som ett “brus”. En hög känsla av begriplighet innebär att individen förväntar sig att
händelser som sker är förutsägbara eller begripliga. En tilltro finns hos individen att det är
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högst sannolikt att saker och ting utvecklas så bra som de rimligen kan förväntas göra. Att
uppleva att det finns resurser till mitt förfogande som jag kan räkna med och litar på när olika
saker händer är viktigt för att känna hanterbarhet i livet, liksom mina egna resurser till att
hantera olika problem och situationer. Har individen en hög känsla av hanterbarhet kommer
denne inte att känna sig som ett offer för omständigheter. Hög hanterbarhet är starkt beroende
av hög begriplighet. Att känna en delaktighet och medverkan i de händelser som skapar de egna
dagliga erfarenheterna, att känna meningsfullhet, är den viktigaste faktorn för ett starkt
KASAM. Stark upplevelse av meningsfullhet innebär att det finns delar i livet som upplevs
vara mycket viktiga, som är engagerande och betydelsefulla. Blir vardagen fylld av för många
sysslor där meningsfullhet saknas är det svårt att känna någon mening i livet. Att ha ett starkt
KASAM innebär att konfrontation med utmaningar inte undviks utan mening söks istället i
situationen och det bästa görs för att klara av utmaningen vilket påverkar hälsotillståndet
positivt. Alla utsätts för stress i vardagen vilket leder till spänningstillstånd som måste hanteras.
Om resultatet blir sämre upplevd hälsa eller inte beror på hur framgångsrik hanteringen av
denna spänning är. GMR, generella motståndsresurser, som pengar, jagstyrka, kulturell
stabilitet, socialt stöd och liknande ger kraft att bekämpa stress och stärker även en individs
KASAM. Utmärkande för en stark KASAM är förutom att vilja lösa de egna problemen också
att ha förmågan att välja de resurser som är mest ändamålsenliga för problemet i fråga (ibid).

2.4 KASAM som pedagogisk modell
Rydqvist och Winroth (1993) inbegriper KASAM i en av sina pedagogiska grundmodeller som
kan användas i ett hälsofrämjande arbete. Var fokuset ska ligga i hälsoutbildningen, på
motivation, handling och strategi eller på att skapa insikt och förståelse bestäms av
utbildningsanordnaren. Författarna menar att det är viktigt att fundera kring hur komponenterna
mening, begriplighet och hanterbarhet kan kopplas samman för att öka känslan av
sammanhang.
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2.5 Gruppens förtjänster
I en litteraturstudie gjord av Jakobsson och Mesic (2010) framkom att stödet från
gruppmedlemmarna

i

gruppbaserad

utbildning

höjde

motivationen

för

att

genomföra

livsstilsförändringar. Peterson (2011) betonar också gruppens positiva effekter och anger att
deltagare i en reflekterande samtalsgrupp upplevde lägre grad av utmattning, bättre hälsa och mer
delaktighet i arbetet än en kontrollgrupp.

2.6 Empowerment som ett hälsoverktyg
För att skapa hälsa betonas i WHO:s Ottawa Charter for Health Promotion bland annat
delaktighet, empowerment och medansvar. Genom empowerment fås ökade möjligheter att
påverka faktorer som är av betydelse för individens hälsa och kan ses som ökad egenmakt eller
att ha kontroll över sina hälsoförutsättningar. För att en framgångsrik process ska komma till
stånd ligger det ett ansvar på såväl medarbetare som arbetsgivare (Hanson, 2004).

2.7 Sjuknärvaro som utvärderingsmetod
Enligt Caverley, Cunningham och MacGregor (2007) kan sjuknärvaro vara ett bra komplement till
sjukfrånvaro när hälsa ska mätas inom en organisation. En individ med sjukfrånvaro och som
genomgår en insats för att förbättra sin hälsa kan resultera i att sjukfrånvaron minskar men
sjuknärvaron ökar. Detta då sjuktillståndet vid sjuknärvaro oftast är av lättare karaktär såsom
spänningshuvudvärk, migrän, allergier, depression och astma/andningssvårigheter än vid
sjukfrånvaro vilket skulle tyda på att en anställd har en bättre hälsa om den är sjuknärvarande än
om den är sjukfrånvarande. En individ som är sjuknärvarande och som genomgår en insats för att
förbättra sin hälsa kan resultera i att sjuknärvaron minskar snarare än att sjukfrånvaron minskar
(ibid). Detta är något som författarna menar varje organisation måste vara medveten om när en
utvärdering görs av hälsoinsatser.
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3 Forskningsfråga
Vilka effekter och konsekvenser genererar livsstilsutbildning som förebyggande hälsoinsats för
individ och organisation och på vilket sätt uppstår dessa?

4 Metod
4.1 Studiedesign
Då en djupare kunskap kring forskningsfrågan vill erhållas utgår studien ifrån kvalitativa
metoder. Med anledning av att en del av effekterna, som exempelvis upplevd hälsa hos
deltagarna, förändrad livsstilskompetens, uppnådda mål i framtidsberättelsen och den upplevda
sjuknärvaroförändringen är mätbara används även en kvantitativ metod. Pawson och Tilley
stödjer ”uppfattningen att man ska använda både kvantitativa och kvalitativa metoder vid en
utvärdering.” (Bryman 2001, s 56).

Utvärderingen utgår ifrån två resultatinriktade utvärderingsmodeller och en aktörsfokuserad
utvärderingsmodell. De resultatinritade utvärderingsmodellerna utgörs av den ekonomiska
utvärderingsmodellen samt mål- och effektutvärderingsmodellen.
Den ekonomiska utvärderingsmodellen används den jämför en åtgärds kostnader med dess
utfall och därmed ges ett underlag som kan besvara frågan om en åtgärd ger tillräckligt bra
utfall för att rättfärdiga åtgärdens kostnader (Sandberg & Faugert, 2007). Mål- och
effektutvärderingsmodellen har valts för att modellen klargör om utfallen av en insats
överensstämmer med uttalade mål. Utöver detta syftar modellen till att se vilka övriga positiva
och negativa effekter som åtgärden resulterat i och kan därmed med fördel användas när
utvärderingens syfte är att kartlägga en åtgärds effekter och resultat. Den aktörsfokuserade
utvärderingsmodellen används med anledning av att mål- och effektutvärderingsmodellen har
brister genom att verklighetens komplexitet förenklas och för liten hänsyn tas till åtgärdens
kontext. Den aktörsfokuserade utvärderingsmodellen utgörs av erbjudandemodellen som valts
för att modellen fokuserar på deltagarperspektivet i åtgärden, vad det är hos åtgärden och
deltagaren som skapar de uppmätta effekterna och vilken betydelse kontexten har i detta
sammanhang (ibid).

4.2 Datainsamlingsmetoder
Intervju som metod har valts för att få en fördjupad kunskap kring erfarenheterna av
utbildningen, under intervjun ges möjlighet att ställa följdfrågor. De semistrukturerade
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intervjuerna har valts som metod för att studien genom sin utvärderande karaktär har en tydlig
inriktning. När specifika frågeställningar vill kunna användas och en viss struktur kring det
insamlade materialet vill uppnås är en semistrukturerad intervju att föredra framför en
ostrukturerad (Bryman, 2001).

De semistrukturerade intervjuerna består av tre gruppintervjuer, en enskild intervju och två
enskilda telefonintervjuer. Gruppintervju har valts med anledning av att det är ett tidseffektivt
sätt att få fler individers erfarenheter av utbildningen, vilket Bryman (2001) också tar upp som
ett argument för val av gruppintervju.

Två av gruppintervjuerna genomfördes med deltagare. Intervjuerna syftade till att få
deltagarnas upplevelser av utbildningens effekter, konsekvenser och vilka utbildningen
bidragande faktorer är. För vissa deltagare kan det kanske vara svårt att komma ihåg inslag i
utbildningen med tanke på att det gått några år sedan de genomgick utbildningen. Flera
deltagare i samma intervju anser vi kan bidra till att minnen blir klarare och hjälper till att
komma ihåg fler relevanta uppgifter kring utbildningen. Detta är också något som bidragit till
valet av gruppintervju som metod.

En gruppintervju riktar sig till företagshälsovårdens utbildare. Intervjun syftade till att få
företagshälsovårdens kunskap om vilka kontexter och faktorer som de anser stöder respektive
hindrar positiva resultat. Förutom detta efterfrågades företagshälsovårdens definition av olika
begrepp i utbildningens målformulering samt ett förtydligande kring utbildningsinnehållet.

Den enskilda intervjun med verksamhetsansvarige för företagshälsovården syftade till att ge en
djupare kunskap om utbildningens grundidé samt de ekonomiska aspekterna av utbildningen.

Telefonintervjuer med representanter från den investerande organisationen genomfördes för att
få en uppfattning om organisationens syn på vilket mervärde organisationen får av att investera
i utbildningen samt för att få ett underlag till den personalekonomiska kalkylen.

Vi har valt att använda en enkät som ger oss såväl kvantitativ som kvalitativ data om
utbildningens effekter, konsekvenser och bidragande faktorer.

Enkäten (bilaga 2) är till största delen kvalitativ och vänder sig till deltagare. Valet att
komplettera gruppintervjuerna med en enkät baseras på att data som genererats ur
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gruppintervjuerna kommer från deltagare som valts ut av företagshälsovården på ett subjektivt
sätt. Urvalet till gruppintervjuerna menar vi inte skett på ett tillfredsställande sätt för att uppnå
en hög reliabilitet. Enkäten syftar också till att motverka den eventuella gruppåverkan som kan
ha påverkat den data som erhållits från gruppintervjuerna med tidigare deltagare. Deltagarna
kanske inte heller vågar delge alla sina upplevelser och erfarenheter kring utbildningen i en
intervju. Vi menar således att studiens reliabilitet stärks genom att gruppintervjuerna
kompletteras med enkäten.

Sekundärdata har erhållits

genom

material

som

insamlats och sammanställts

av

företagshälsovården. Materialet består av självskattningsvärden gällande deltagarnas upplevda
hälsa vid utbildningens start och tre månader efter utbildningens slut samt information om
utbildningens innehåll, syfte och mål. Självskattningsvärdena, hälsoindexen, avses användas i
den kvantitativa utvärderingsdelen.

4.3 Urval
För att välja vilka intervjudeltagare som skulle ingå i vår studie började vi studera de olika
gruppernas uppskattade hälsoindex. Då dokumentationen kring en del gruppers hälsoindex var
bristfällig föll dessa grupper bort automatiskt och fyra grupper återstod; grupp 1 från 2005,
grupp 6 från 2008, grupp 7 från 2009 och grupp 8 från 2010. Deltagarna i gruppintervjuerna
från dessa fyra grupper valdes sedan ut av en av utbildarna genom ett subjektivt urval, två
deltagare per grupp. Utbildarna sammanförde sedan deltagare från grupp 1 och 6 till en
gruppintervju samt deltagare från grupp 7 och 8 till en gruppintervju. Varje intervjugrupp
bestod av två kvinnor och två män. Att varje intervjugrupp bestod av fyra deltagare beror på att
deltagarnas arbetsgivare endast kunde undvara fyra deltagare under samma tidpunkt.

Urvalet till den semistrukturerade gruppintervjun med utbildarna gjordes genom ett
lämplighetsurval. Verksamhetsansvarige gav oss kontaktuppgifter till två utbildare som varit
med från utbildningens start och därmed besitter den kunskap som efterfrågas.

För att få fram information kring de ekonomiska aspekterna av utbildningen och utbildningens
grundidé gjordes ett lämplighetsurval. Till den semistrukturerade enskilda intervjun valdes
företagshälsovårdens verksamhetsansvarige i Olofström då denne besitter denna efterfrågade
kunskapen.
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Ett snöbollsurval användes för att komma i kontakt med arbetsgivarrepresentanter från den
investerande organisationen då vi inte visste vem som direkt kunde ge oss svar på våra frågor.
Vi kontaktade den investerande organisationens HR-avdelning för att därigenom få kontakt
med individer som innehar information om vad utbildningen genererar för den investerade
organisationen. Enligt Bryman (2001) lämpar sig detta urval när viss kännedom finns kring
vilka människor som kan ge information kring undersökningens tema och för att genom dessa
få ytterligare information.

Val av informanter till enkäten gjordes genom ett subjektivt urval. Genom att vi valt att
intervjua deltagare från grupp 1,6,7 och 8 så valdes samtliga deltagare från dessa grupper.

4.4 Etiska överväganden
Informationskravet har beaktats då de deltagande vid intervjuerna informerats om studiens
syfte, hur och var resultatet kommer att publiceras och varför informanten valts ut. En
grundläggande information delgavs även deltagarna när utbildarna kontaktade dessa gällande
medverkan i intervjun. Samtliga som fyllt i enkäter har i ett missivbrev informerats om
enkätens syfte, hur och var resultatet kommer att publiceras samt att deltagarna utlovas
anonymitet i studien.

Samtyckeskravet har uppmärksammats då deltagarna gett sitt samtycke till deltagande i
intervjuer eller lämnat in enkäten. Vid de semistrukturerade intervjuerna tillfrågades
informanterna om samtycke kring inspelning av intervjuerna.

Informanterna i samtliga intervjuer lovades konfidentialitet i studien. Ingen presentation av
informanterna har gjorts i intervjuerna, de förblev namnlösa, vilket syftade till att stärka
konfidentialiteten. Vad gäller gruppintervjuerna så känner ju informanterna till varandra och
vad som sagts i gruppintervjun. Här kan bara en tilltro finnas till att informanterna håller det
tystnadslöfte som gavs vid intervjuns start. Genom att vi överlåtit administreringen av
enkäterna till företagshälsovården är inte deltagarna i enkätundersökningen anonyma inför
denna aktör. En medvetenhet finns alltså kring detta dilemma men en tilltro finns för
företagshälsovårdens sekretess och professionalism. Att detta tillvägagångssätt är mer
tidseffektivt och att svarsfrekvensen troligtvis blir högre med detta förfaringssätt överväger
konsekvensen att anonymiteten inte blir fullständig.
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Nyttjadekravet har följts då endast författarna och handledaren har haft tillgång till materialet
vilket förvarats och arkiverats på ett säkert sätt. Efter transkription av intervjuer har diktafonens
minneskort raderats. Allt material kommer endast att användas i detta specifika studiesyfte och
så snart inte behov av materialet längre finns inom studiens ramar kommer allt material som
tagits fram i studien att förstöras.

4.5 Genomförande
En dokumentanalys genomfördes där vi studerade utbildningsinnehållet för att få ett underlag
till gruppintervjun med utbildarna. En granskning genomfördes av hälsoindex från alla grupper
som genomgått utbildningen för att se vilka grupper som skulle utgöra urvalet till de två
gruppintervjuerna.

När kontakt togs med de två utbildarna för livsstilsutbildningen angående tid för den
semistrukturerade gruppintervjun frågade vi också om de godkände att vi spelade in intervjun,
vilket de gjorde. Före intervjuns start presenterade vi oss, berättade vad studien syftade till och
informerade dem om hur det inspelade materialet skulle hanteras. Gruppintervjun genomfördes
utifrån en intervjuguide (bilaga 3) under två timmar med endast tio minuters avbrott i
företagshälsovårdens lokaler. Detta gav oss ett underlag till de semistrukturerade
gruppintervjuerna med deltagare och innehåll till enkäterna för samma målgrupp. Intervjun
transkriberades omgående efter genomförandet.

Enkäten till deltagarna konstruerades i Microsoft Office Word. Enkäterna skickades via mail
till verksamhetsansvarige i Olofström som ansvarade för att dessa distribuerades och samlades
in. En av utbildarna som vi intervjuat fick sedan huvudansvaret för enkäthanteringen då
verksamhetsansvarige skulle vara bortrest under en tid. En del enkäter distrubuerades via mail
och andra lämnads ut personligen av utbildaren då denne var ute i den investerande
organisationens fabriker. Informanternas svar inkom via mail, internpost eller genom att
deltagaren kom in till företagshälsovården för att lämna den personligen till utbildaren.

Den enskilda intervjun med den verksamhetsansvarige genomfördes utifrån en intervjuguide
(bilaga 4) under en timme i företagshälsovårdens lokaler och hela intervjun spelades efter
godkännande

in

på

diktafon.

Direkt

efter

intervjun

gick

vi

tillsammans

med

verksamhetsansvarige och utbildaren som skulle ansvara för enkäthanteringen igenom
enkätförfarandet och eventuella frågeställningar togs upp och klarlades. Transkriberingen av
det inspelade materialet genomfördes under samma dag som intervjun genomfördes.
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Intervjuerna med deltagarna genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga 5) under arbetstid.
Då dessa arbetar på olika fabriker blev det bäst rent praktiskt att förlägga intervjun till
företagshälsovårdens lokaler. De två gruppintervjuerna genomfördes under samma dag under
vardera 45 minuter med 15 minuters paus emellan. Före gruppintervjuns start presenterade vi
oss, berättade om studiens syfte och var resultatet senare kunde fås. Vi frågade också om det
var någon som inte samtyckte till att vi spelade in intervjun på diktafon, alla samtyckte. Vi
förklarade även i samband med detta vår hantering av det inspelade materialet. Efter 20
minuters intervju noterades att diktafonen inte längre fungerade varpå båda intervjuledarna
förde anteckningar under den resterande delen av intervjun. Försök att få igång
inspelningsfunktionen till den andra gruppintervjun misslyckades vilket innebar att
anteckningar fick föras under hela den andra intervjun. Beslut togs om att båda intervjuledarna
skulle föra anteckningar för att anteckningarna skulle komplettera varandra. Direkt efter de
genomförda intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och anteckningarna skrevs
rent. Efter denna intervju raderades allt inspelat material.

Slutligen togs kontakt med HR-avdelningen för att få namn på arbetsgivarrepresentanter som
kunde ge efterfrågad information. Två kortare telefonintervjuer genomfördes sedan med de två
personerna vi fick kontakt med genom HR-avdelningen. Samtalet genomfördes via
högtalartelefon utifrån en intervjuguide (bilaga 6) där båda författarna parallellt förde
anteckningar.

4.6 Analysmetod
Den metod som Fejes och Thornberg (2009) benämner kategorisering har använts vid analysen
av samtliga intervjuer och den kvalitativa enkätdelen. De intervjuer som har spelats in
transkriberades ordagrant. Alla intervjuer där anteckningar fördes renskrevs för att sedan
kategoriseras. Allt material kodades utifrån fastställda kategorier som utformats ur den
studerade utbildningens mål såsom “förhöjd livsstilskompetens”, “utvecklade verktyg”, “ökat
välbefinnande”, “förändrad livsstil” och “vinster för organisationen”. Utöver dessa kategorier
formades de övriga kategorierna utifrån studiens forskningsfråga; “övriga effekter för individen
respektive organisationen”, “övriga konsekvenser för individen respektive organisationen” och
“bidragande faktorer till resultatet”. Efter denna kategorisering gjordes ytterligare en
uppdelning av kategorin “bidragande faktorer” vilket resulterade i underkategorierna
“Hälsospåret som utbildning”, “individrelaterade faktorer” och “kontextuella villkor”. Efter
kategoriseringen fanns icke relevant data kvar vilket inte har nyttjats.
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De kvantitativa delarna av enkäten har sammanställts genom att svaren lades in i det
internetbaserade verktyget Google Docs. Analysarbetet kring studiens kvantitativa data syftar
inte till att säkerställa signifikanta samband utan mer om att sammanställa och jämföra
numeriska värden om deltagarnas upplevda hälsa. Kvantitativa studier syftar oftast till att
kunna beskriva hur omfattande förhållanden eller attityder är (Eliasson, 2006), vilket är fallet
för vår kvantitativa data. Resultatet gällande ökningen av livsstilskompetensen hos deltagarna,
upplevd förändring av sjukfrånvaro och antal uppnådda mål i framtidsberättelsen utgör den
kvantitativa data.

Analysarbetet gällande dokumentationen av utbildningens innehåll tar fasta på att finna
information i materialet som ger en inblick i utbildningens uppbyggnad. Materialet från
hälsoindex analyserades genom att snittvärden av deltagarnas upplevda hälsovärden beräknades
manuellt och jämfördes med hälsovärdena som framkommit av enkäterna. En analys har också
gjorts av hur många av deltagarna som höjt respektive sänkt sitt upplevda hälsovärde samt hur
många som haft ett oförändrat upplevt hälsovärde tre månader efter utbildningens slut.

5 Resultat
Nedan följer en redovisning av det empiriska materialet. Genomgående används ”deltagarna”,
vilket symboliserar en eller flera individers upplevelser, i studien. Resultatet redovisas i
effekter och konsekvenser av utbildningen samt bidragande faktorer till dessa, och
avslutningsvis ges en sammanfattning av det empiriska materialet.
Resultatet baseras på intervjuer med utbildare, verksamhetsansvarig, deltagare och
representanter för investerande organisation samt enkätsvar från deltagare.
Från deltagarna har 19 enkäter inkommit varav ett är externt bortfall och således bygger
resultatet på 18 enkäter. Av dessa är 3 från grupp 1, 2 från grupp 6, 9 från grupp 7 och 4 från
grupp 8. Fråga 9 i enkäten är ett internt bortfall då flertalet av informanterna svarat otydligt.
Deltagarnas svar visar generellt på att det finns en bredd på effekter och konsekvenser vilket
tyder på att behoven är varierande och individuella.
5.1 EFFEKTER
Förhöjd livsstilskompetens
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Flertalet av de intervjuade deltagarna anser sig ha fått en förhöjd livsstilskompetens. Enkäten
visar att samtliga deltagare har fått förhöjd livsstilskompetens, i vilken omfattning anges i
diagram 1.

Diagram 1

n=18

På vilket sätt deltagarna märker av den förhöjda livsstilskompetensen anges vara; regelbunden
träning, viktnedgång, bättre hantering av värk, medvetenhet om kostens betydelse,
attitydförändring och förbyggande hälsotänk. Den förhöjda livsstilskompetensen märks också
genom att deltagarna orkar mer, gör en ökad riskbedömning, fått bättre kosthållning, ökad
förståelse för andras mående. Insikt om orsaken och verkan, blivit mer ödmjuk, fått en
medvetenhet om stressens effekter, fått en ökad kroppskännedom, bättre välmående, fått en
ökad acceptans för den egna situationen och ökad egenkontroll anges även vara sätt på vilken
deltagarna märker den förhöjda livsstilskompetensen.
Utvecklade verktyg
Verktyg som de intervjuade deltagarna anser sig ha fått är en mental förändring, gränsdragning,
ökad acceptans för den egna situation, träningskompetens samt medvetenhet om den egna
kapaciteten. Även anges hälsofrämjande kunskap, stresshantering, pausrörelser och
identifiering av energitjuvar vara verktyg som deltagarna fått liksom att de numera ber om
hjälp. Flertalet av enkätens informanter anser sig ha fått egna verktyg i form av
träningskompetens, ergonomisk kunskap, kapacitetsmedvetenhet, förmåga att reflektera och ta
ansvar för sina liv, ber om hjälp, gör roliga saker regelbundet, kostkunskap och stresshantering.
För en vidareutveckling av dessa effekter se bilaga 7.
Övriga effekter för individen

22

Andra effekter som framkom i intervjuerna är utökad självkännedom, nya bekantskaper och
minskad upplevd ensamhet. Att alla inte går från kunskap till förändring är också något som
framkommer av studien. För en vidareutveckling av dessa effekter se bilaga 8.

5.2 KONSEKVENSER
Förändrad livsstil

Det mer generella enkätresultatet visar att den uppnådda livsstilsförändringen har inneburit att
deltagarna har börjat träna mer, förändrat sina kostvanor, sätter gränser och har bytt arbete.
Regelbunden massage, börjat träna på gym, viktnedgång, sover bättre och är därför piggare och
prioritering av vila och sömn anges också vara resultat av livsstilsförändringar.
Ökat välbefinnande

Det ökade välbefinnandet hos deltagarna yttrar sig enligt enkätresultatet i att deltagarna känner
sig mer tillfreds med privatlivet och är mer nöjda med livet i allmänhet, de har fått en förbättrad
arbetssituation, bättre kondition och fysik. De orkar arbeta på ett behagligare sätt, sover bättre
och är därför piggare och lugnare. En acceptans för de fysiska besvären, insikter om åldrande,
har inte så ont i knäna och rör sig därför lättare och kände sig bra direkt efter utbildningen
anges också vara ett resultat av ett ökat välbefinnande.
Övriga konsekvenser för individen

Deltagarna i intervjuerna anger stabilare upplevd hälsa, lättare att be om hjälp, förändrad
bekantskapskrets och klarar motgångar bättre som övriga konsekvenser av utbildningen. För ett
förtydligande av angivna konsekvenser se bilaga 9.

Av enkätens hälsokurva (fråga 8 i bilaga 2) framgår att flertalet av deltagarnas upplevda hälsa
under utbildningstiden antingen i varierande grad har stigit kontinuerligt eller haft svackor. Den
upplevda hälsan vid tiden efter utbildningen beskrivs som stabil över tid, stabil uppåtgående
eller innehållande nedgångar men är sedan en tid tillbaka uppåtgående. Resultatet tyder på att
deltagarna tiden efter utbildningen fram till studiens genomförande upplever ett stabilt
hälsotillstånd eller att de fått en bättre hälsa.
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Utbildningsdeltagarnas upplevda genomsnittliga hälsa över tid utifrån hälsokurvans resultat i
enkäten framställs i tabell 5.
Tabell 5

n=18

Genomsnittlig upplevd hälsa

Genomsnittlig upplevd hälsa tre

Genomsnittlig upplevd hälsa vid

vid utbildningens start

månader efter utbildningens slut

studiens genomförande

3,2*

5,2*

6,0*

* Skala 0-10, där 0 = mycket dålig hälsa och 10 = mycket bra hälsa

Resultatet i tabell 6 nedan är baserat på svar från grupp 7, då vi fått in flest enkätsvar från
deltagarna i denna utbildningsgrupp. De två första resultaten, före och efter utbildningen,
grundas på företagshälsovårdens dokumentation av hälsoindex och det tredje resultatet grundas
på svar från enkäten. Att värdena från hälsoindex baseras på samma deltagare som svarat på
enkäten går inte att säkerställa.
Tabell 6
Genomsnittlig upplevd hälsa

Genomsnittlig upplevd hälsa tre

Genomsnittlig upplevd hälsa två år

vid utbildningens start. n=9

månader efter utbildningen. n=9

efter utbildningen. n=9

5,8*

6,7*

5,9*

*Skala 0-10, där 0 = mycket dålig hälsa och 10 = mycket bra hälsa

Resultatet i tabellerna 5 och 6 tyder på att deltagarna vid studiens genomförande mår bättre än
före utbildningen.
I diagram 2 anges hur hälsoindex från dokumentanalysen har förändrats för samtliga som
angett ett uppmätt värde på sin upplevda hälsa före respektive efter genomgången utbildning.
Resultatet visar att 67 procent av deltagarna upplever en förbättrad hälsa tre månader efter
utbildningsinsatsens slut.
Diagram 2

n=39
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Tabell 7 visar utifrån dokumentanalysen hur mycket den genomsnittliga upplevda
hälsoförbättringen respektive hälsoförsämringen är på en tiogradig skala tre månader efter
utbildningen.
Tabell 7
Genomsnittlig upplevd hälsoförbättring, n=26

Genomsnittlig upplevd hälsoförsämring, n=5

5,4

2,3

Diagram 3 visar samtliga enkätdeltagares upplevda hälsa vid studiens genomförande.
Diagram 3

n=18

Vinster för organisationen

Både intervjuinformanter från den investerande organisationen och deltagarna anger ökad
närvaro och kunskapsspridning till medarbetarna som konsekvenser. Resultatet visar att den
ergonomiska kunskap som deltagarna erhållit under utbildningen regenereras på dennes
arbetsplats till medarbetarna. Följderna av detta anges vara minskad skaderisk och bidrar även
till en förbättrad arbetsmiljö. Ökat engagemang är en konsekvens som informanterna från den
investerande organisationen även ser.
Den personliga förändring som deltagarna i intervjun upplever har skett genererar positiva
förändringar på arbetsplatsen i form av minskad sjuknärvaro och bättre kontakt med
medarbetare. De intervjuade deltagarna ber lättare om hjälp visar resultatet och tillsammans
med företagshälsovårdens erbjudande om fortsatt stöd efter utbildningen bidrar detta till att det
i många fall blir ett tidigare uppfångande av arbetstagare med en viss problematik, exempelvis
alkoholmissbruk. Genom att deltagarna blir något av “livsstilsutbildningsambassadörer” på sina
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arbetsplatser visar intervjuresultatet också att det är lättare för deltagarnas medarbetare att ta
hjälp om behov finns genom att anmäla sig till livsstilsutbildningen. För ett förtydligande av de
intervjuade deltagarnas svar se bilaga 10. Deltagarna anger i enkäten att de blivit gladare och
piggare, orkar mer, är mer positiv, har bättre kontakt med kollegor, ökad riskbedömning,
minskad sjukskrivning, är mera frisk och är mer positiva till förändringar på arbetet. Stabilare
humör, ökat självförtroende och mindre stressande är också förändringar som deltagarna anger
påverkar arbetet. I de fall som deltagarna upplever att de förändrats efter utbildningen anges
detta också påverka arbetsmiljön på ett positivt sätt.
Övriga konsekvenser för organisationen

Flertalet av de intervjuade deltagarna upplever att de vid studiens genomförande är mindre
sjuknärvarande på arbetet än tidigare. En anledning till detta anges vara att deltagarna nu
lyssnar mer till kroppens signaler. Ett fåtal anger att de upplever att deras sjuknärvaro har ökat.
En anledning till detta anges vara tilltagande värk med anledning av att deltagarna inte lyssnar
på sin kropp. Diagram 4 visar hur deltagarna i enkäten upplever att deras sjuknärvaro har
förändrats efter utbildningsinsatsen. Diagrammet anges i antal personer.
Diagram 4

n=18

Deltagarna i intervjuerna upplever inte att utbildningen haft någon större inverkan på
utnyttjandet av det friskvårdsbidrag som den investerande organisationen erbjuder sina
anställda. Ur intervjuerna framkommer även att avslappningsövningar görs under pauser.

Personalekonomiska konsekvenser
Alla kalkyler som följer visar endast de direkta kostnaderna.
Nedanstående kalkyl visar den investerande organisationens kostnad för livsstilsutbildningen.
Kostnadstyp
Livsstilsutbildning*

Antal

Kostnad kr./ antal

Totalkostnad kr.

10

4 500

45 000

* Beloppen grundar sig på uppgifter från verksamhetsansvarig på företagshälsovården
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Organisationens självkostnad är framtagen enligt nedanstående kalkyl. Kalkylen visar den
genomsnittliga självkostnaden per timme och deltagare.
Genomsnittlig månadslön 26 000 kr./månad*
Kr/tim. Uträkning
Lön

158**

26 000/165

Semestertillägg 13 %

21

158 x 0,13

Sociala avgifter 45 %

81

(158+21) x 0,45

Indirekta kostnader 20%***

52

(158+21+81)x0,2

Självkostnad

312

158+21+81+52

*Grundlön för en arbetstagare inom produktion. Baserat på uppgifter från investerande organisation.
**Baserat på att en månad bestå av 165 arbetstimmar
*** Utgår ifrån de indirekta kostnaderna som används i Försäkringskassans kalkylmodell

Kostnad för deltagare med korttidssjukfrånvaro. Uträkningen är baserad på uppgifter i
ovanstående kalkyl.

Genomsnittlig månadslön 26 000 kr./månad*
Självkostnadspris
Kostnad/dag**

Dag 1

Dag 2-14

0 % av lön

80 % av lön

82 kr/tim.***

265 kr/tim.***

656 kr

2 120 kr

*Grundlön för en arbetstagare inom produktionen. Baserat på uppgifter från investerande organisation.
** Beräknat på 8 timmars arbetsdag
***Semesterlön och indirekta kostnader är samma som vid ursprunglig lön dvs. 21 kr/tim. resp. 52 kr./tim.

Nedanstående resultatdel och resonemang är kopplat till ballongmodellen på nästkommande
sida.
Summa besparingar

117 533 kr

11 981 + 100 000 + 5 552 = 117 533 kr.

Summa kostnader

104 280 kr

45 000 + 49 920 + 9 360 = 104 280 kr.

Resultat

13 253 kr

Förhindrar utbildningsinsatsen en sex-månaders långtidssjukfrånvaro, sjuknärvaro under åtta
dagar för tre deltagare och två sjukfrånvarodagar för två deltagare kan alltså utbildningen anses
resultera i en vinst på 13 253 kr. för den investerande organisationen.
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Ballongmodell (Johansson & Johrén, 2007) som synliggör både direkta och indirekta kostnader
och besparingar av utbildningsinsatsen för att minska sjukfrånvaron. Data grundar sig på
intervjusvar från verksamhetsansvarig och representanter från den investerande organisationen.

Minskad långtidssjukfrånvaro 1 pers. x
100 000 kr* = 100 000 kr
Minskad sjuknärvaro
3 pers. x 20 % ökad
effektivitet x 312** kr x 8
tim. x 8 dagar = 11 981 kr

Minskad sjukfrånvaro
2 pers. x 2 dagar 2 776** kr
(656+2120) = 5 552kr
Ökad
hanterbarhet

Verktyg

++

-

Ökat välmående

Utbildningskostnad
4 500*** kr x 10 pers.= 45 000 kr

RESULTAT: Besparing på 13 253 kr. genom att
investera i livsstilsutbildningen och förhindra en
långtidssjukfrånvaro 6 mån., 2 pers. 2-dagars
sjukfrånvaro och 3 pers. 8-dagars sjuknärvaro

Utbildningstid 16**** tim. x
312** kr. x 10 pers. = 49 920 kr

BE(Break even)= kostnaderna är lika stora som
besparingarna:
Ungefärligt vid 1 långtidssjukfrånvaro 6 mån. och 8
dagars sjuknärvaro för en person (104 280 kr(100 000 + 3 994))=104 280 – 103 994

Restid 3 tim.*****. x 312**
kr. x 10 pers. = 9 360 kr

eller
3 dagars sjukfrånvaro vid 3 tillfällen för 7 deltagare
(104 280 - (3 x (656+2120+2120) x 7 pers.)=104 280
– 102 816

*En schablonberäkning av vad en 6-månaders långtidssjukfrånvaro minst kostar är 100 000 kr inkl. sjuklön, rehabilitering och
inskolning och ev. rekrytering av ny personal.
** Självkostnad/timme baserat på månadslönen 26 000 kr.
*** Grundar sig på uppgifter från verksamhetsansvarig på företagshälsovården.
**** Grundar sig på att deltagarna behöver använda arbetstid till halva utbildningstiden inkl. de individuella samtalen
***** Grundar sig på att varje deltagare använder 30 min. för att ta sig till och från utbildningen vid sex tillfällen.
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5.3 BIDRAGANDE FAKTORER TILL UTBILDNINGSRESULTATET
Hälsospåret som utbildning

De intervjuade deltagarna menar att faktorer som bidrar till ett positivt resultat är att den har ett
salutogenetiskt perspektiv samt bygger på deltagarnas egenansvar. Andra faktorer som
deltagarna anger bidrar till ett positivt resultat är utbildningens breda innehåll, utbildarna, tid
för reflektion, ett holistiskt perspektiv och praktiska övningar. Både de intervjuade deltagarna
och utbildarna anser att gruppformen och gruppens sammansättning samt utbildningens längd
bidrar till ett positivt resultat. De intervjuade utbildarna anger även dialoger och diskussioner
som bidragande faktorer till utbildningsresultatet. De faktorer som av de intervjuade deltagarna
inte i någon större utsträckning upplever bidrar till ett positivt resultat är framtidsberättelserna
och de individuella samtalen i början och i slutet av utbildningen. Intervjuresultatet visar att
deltagarnas

minne

är

svagt

kring

innehållet

av

de

individuella

samtalen

och

framtidsberättelserna vilket tyder på att de inte i sin nuvarande form upplevs som så värdefulla
för de resultat deltagarna uppnått. För ett förtydligande av ovan nämnda faktorer se bilaga 11.
Diagram 5 visar antal mål som deltagarna anger att de har uppnått av de som satts upp i deras
framtidsberättelser. Enkätens resultat visar på att flertalet eller de flesta av målen har uppnåtts.
Diagram 5

n=18

Individrelaterade faktorer

Vad gäller de bidragande faktorer som är kopplade till deltagarna är enligt de intervjuade
utbildarna tidpunkten när deltagarna genomgår utbildningen av stor betydelse. Deltagarnas
förkunskaper

vad

gäller

hälsofrågor

påverkar

i

vilken

grad

de

tillgodogör

sig

utbildningsinnehållet. Vissa deltagare har redan börjat fundera över livsstilsfrågor och hälsa
och för dem kommer utbildningsinsatsen bra rent tidsmässigt. De kan på så sätt tillgodogöra sig
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innehållet i utbildningen bättre. Genom utbildningen får individerna det stöd som de behöver
för att komma vidare i arbetet med att förändra sin livsstil.

Kontextuella villkor

De kontextuella faktorer som utbildarna anger påverkar resultatet är stödet under och efter
utbildningen. Studiens resultat visar att stödet under utbildningen anses vara tillfredsställande
genom att arbetsgivaren låter deltagarna genomföra utbildningen delvis på arbetstid och
erbjuder ett friskvårdsbidrag. Närmaste chef visar sitt stöd genom att påminna om
utbildningstider, stötta deltagaren i förändringsarbetet och underlätta deltagandet genom att
frilägga tid för utbildning under arbetstid. Medarbetarna upplevs vara ett stöd genom att inte
uppvisa negativa attityder gällande deltagarnas arbetsplatsfrånvaro under utbildningen. De
intervjuade deltagarna anger att företagshälsovården med sina många olika professioner och
sina arbetsplatsbesök upplevs vara ett stöd. Företagshälsovården har enligt utbildarna även
möjlighet att ge deltagarna individuell coachning samt individuella träningsprogram efter
utbildningen. De erbjuder även reserverade tider på ett gym. För att se ett förtydligande om de
kontextuella faktorerna se bilaga 12.

6 Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
Tidpunkt för deltagande i utbildningen
Studien visar att endast hälften av deltagarna vid studiens genomförande anger att de tränar mer
än tidigare, vilket kan kopplas till resultatet om att alla deltagare inte når ända fram vad gäller
livsstilskompetensen. Vi menar att detta inte behöver vara fallet då en del av deltagarna kanske
tränade redan innan och att de efter utbildningen inte har utökat denna.

Fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för vår fysiska hälsa (Västra Götalands
Folkhälsokommittén, 2010). Dessutom tyder den pågående REGASSA-studien på att
regelbunden fysisk aktivitet är ett bra verktyg för att förbättra psykisk ohälsa (Regassa, 2012).
Utifrån detta anser vi att en livsstilsförändring som innebär regelbunden träning är en mycket
viktig effekt som bör uppstå ur en livsstilsutbildning. Att uppnå en regelbunden träning under
utbildningstiden är ingen enkel uppgift med hänsyn till den process som en livsstilsförändring
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innebär. Var i denna process deltagaren befinner sig vid utbildningens start enligt den
livsstilsförändringsmodell som Prochaska och DiClemente (1982) beskriver är avgörande för
var deltagaren kommer att befinna sig vid utbildningens slut. Att deltagarna ska komma fram
till det slutliga steget, upprätthållandestadiet, är i princip omöjligt om inte deltagaren har
kommit en bra bit i sin process och befinner sig en bit in i handlingsstadiet redan vid
utbildningens början. Utifrån detta menar vi att resultatet kring att alla inte når fram inte är
anmärkningsvärt. För att utbildningen ska generera så mycket som möjligt för deltagarna är
tidpunkten när deltagandet äger rum av stor betydelse. Deltagarna kan vara mer eller mindre
motiverad till och mottaglig för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll, vissa av deltagarna
befinner sig längre upp i de olika stadierna medan andra befinner sig längre ner. För den
investerande organisationen är då en deltagare som inte är redo för utbildningsinnehållet möjligtvis
en investering som inte ger maximalt utfall.

KASAM som redskap i en livsstilsutbildning
Flertalet av deltagarna anger att de utvecklat verktyg under utbildningen. Vi menar att de flesta
av verktygen som anges kan likställas med det som Antonovsky (1991) benämner generella
motståndsresurser, GMR, vilka bidrar till ökad hanterbarhet men även begriplighet i
författarens KASAM-modell. Många av de bidragande faktorer som resultatet påvisar kan
också härledas till ökad meningsfullhet som till stora delar handlar om motivation. Vi ser dock
att delar av utbildningen i detta hänseende skulle kunna förbättras. Motiverande delar i
utbildningen skulle kunna utgöras av de individuella samtalen och framtidsberättelsen. Då
resultatet tyder på att dessa i nuvarande form inte upplevs vara betydelsefulla så menar vi att de
i sin nuvarande form endast kan anses vara måttliga motivationshöjare.

Av resultatet framgår att urvalet till gruppen är viktig för vilka effekter och konsekvenser som
utbildningen genererar. Idag finns ingen strategi för hur detta urval görs utan utifrån kännedom
om deltagarkandidaterna och en viss fingertoppskänsla från utbildarna sätts grupperna samman.
Resultatet visar även att alla inte uppnår en bestående livsstilsförändring vid utbildningens slut.
Utbildarna betonar att deltagarnas förförståelse kring de hälsofrämjande faktorerna påverkar
vilket resultat som uppnås och hur långt deltagarna kommer i sin livsstilsförändringsprocess.

KASAM-formuläret syftar till att mäta KASAM genom att kartlägga vilka styrkor och
svagheter som finns hos individer vad gäller att uppnå en ökad hälsa (Antonovsky, 1991).
Formulärets resultat skulle kunna tydliggöra vilka delar av KASAM som behöver stärkas
såsom begriplighet, meningsfullhet och/eller hanterbarhet. Detta förtydligande menar vi skulle
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kunna bidra till en mer individanpassad utbildning där större hänsyn kan tas till vilka behov
som finns hos deltagarna för att uppnå en förbättrad hälsa. KASAM-formuläret skulle alltså
med fördel kunna användas i urvalsprocessen. Utifrån deltagarnas resultat av KASAMformuläret skulle även kunskap fås om var tyngdpunkterna i livsstilsutbildningen skulle kunna
ligga; att skapa insikt och förståelse, motivation och/eller handling och strategi enligt Rydqvist
och Winroths (1993) pedagogiska grundmodell. Sammantaget anser vi att detta hade bidragit
till att fler deltagare når längre i sin livsstilsförändringsprocess under utbildningen vilket i sin
tur bidrar till fler förbättrade effekter och konsekvenser både för deltagarna och investerande
organisation. Genom att deltagarna fyller i KASAM-formuläret även efter utbildningen skulle
detta resultat kunna jämföras med KASAM-formulärets resultat före utbildningen och därmed
vara ett utvärderingsverktyg.

Grupputformningens positiva effekter
Gruppens betydelse framgår i många sammanhang av resultatet. Bland annat upplevs gruppen
vara ett stöd och källa till glädje, förståelse och minskad upplevd ensamhet. Deltagarna
uttrycker också att de genom deltagandet i gruppen blir sedda. Sammantaget menar vi att detta
bidrar till den ökade motivation som Jakobsson och Mesic (2010) beskriver som den förhöjda
motivation för livsstilsförändringar som uppnås av gruppbaserad utbildning. Enligt resultatet
genererar gruppens samtal och möjlighet till reflektion ökad självkännedom, utökad självbild
och ökad förståelse för den egna situationen och andras. Peterson (2011) anger att en grupps
reflekterande samtal även utmynnar i en upplevelse av lägre grad av utmattning, bättre hälsa
och mer delaktighet i arbetet. Vi anser utifrån detta att gruppverksamheten gynnar den
investerande organisationen.

Upplevd hälsa som utvärderingsverktyg
Både hälsokurvan i enkäten och hälsoindexangivelserna före och tre månader efter utbildningen
visar att flertalet av deltagarna har ökat sin upplevda hälsa efter utbildningen. Ett fåtal har dock
minskat sin upplevda hälsa under utbildningen för att strax före eller efter dess slut stiga igen.
Detta menar vi kan bero på att en livsstilsförändring enligt Ewles och Simnett (1994) kräver
stora ansträngningar och kan upplevas vara stressframkallande.

Antonovsky (1991) har ett salutogenetiskt synsätt som präglas av att hälsa och ohälsa är ett
kontinuum där individens hälsa hela tiden är rörligt utifrån hur livet ser ut i stort. Vi menar att
den upplevda hälsan som ett utvärderingsinstrument och mått på utbildningens effekter utifrån
detta kan ifrågasättas. Vår upplevda hälsa påverkas av många olika faktorer vilket gör det svårt
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att uttala sig om att det är utbildningen som insats som genererat en hälsoförändring. Studiens
resultat visar att utbildningen resulterar i mentala verktyg som bidrar till att deltagarna klarar av
påfrestningar i livet bättre. Detta talar således för att upplevd hälsa skulle kunna vara ett mått
på vilka konsekvenser utbildningen genererar.

Resultatet visar att flertalet av deltagarna efter utbildningen upplever att de är mindre
sjuknärvarande och ett fåtal anger att den upplevda sjuknärvaron har ökat. Utifrån artikeln av
Caverley, Cunningham och MacGregor (2007) kan detta hänga ihop med att en förbättrad hälsa
hos en deltagare som tidigare varit sjukfrånvarande efter utbildningen är mindre
sjukfrånvarande eller mer sjuknärvarande. Den senare konsekvensen bidrar då till minskad
produktivitet och ökade sjukrelaterade kostnader längre fram vilka enligt författarna är
effekterna av sjuknärvaro. En förbättrad hälsa hos en deltagare som tidigare varit
sjuknärvarande kan resultera i en minskad sjuknärvaro. Enligt författarna kan sjuknärvaro vara
ett bra komplement till sjukfrånvaro när hälsa ska mätas inom en organisation. Vi är överens
med författarna om detta men menar också att det är av största vikt att sjukfrånvaro och
sjuknärvaro inte utgör de enda mätverktygen då det finns många osäkerhetsfaktorer kring vad
dessa värden baseras på.

Faktorer som påverkar resultatet
Lättillgänglighet och fokus på helheten inklusive den psykiska delen anges vara faktorer som
bidrar till hälsofrämjande utbildningars positiva resultat (Carruth & Carruth, 2009). Vi ser att
båda dessa kriterier stämmer med det framkomna resultatet. Studien visar en viss
överensstämmelse med författarnas påstående om att hälsofrämjande utbildningar är effektiva
för att minska riskfaktorer som fysisk inaktivitet, rökning och övervikt. Innehållsmässigt finns
det inget som tyder på att utbildningen inte skulle vara effektiv för att minska dessa
riskfaktorer. Kunskaper och inställningar kring drogers, kostens, motionens och sömnens
betydelse för hälsan anges vara bestämmande för levnadsvanorna (Västra Götalands
Folkhälsokommittén, 2010). Studien visar, att detta är något som utbildningen arbetar med
vilket tyder på att utbildningen i detta hänseende ger goda förutsättningar till en förbättrad
livsstil. Att alla inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett sätt som resulterar i
hälsofrämjande livsstilsförändringar är också något som framgår och som vi ser hänger ihop
med matchningen mellan deltagarnas utgångsläge och utbildningens upplägg. Då en
livsstilsförändring tar minst sex månader att genomföra (Prochaska & DiClemente, 1982) är
utbildningens längd av stor betydelse. Utbildningen ger utifrån detta inte alla den bästa
förutsättningen för att lyckas med att genomföra en livsstilsförändring. Detta kan vara en av
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anledningarna till studieresultatet om att inte alla deltagarna uppnår en bestående
livsstilsförändring.

Stödet både under och efter utbildningen har framkommit vara en viktig faktor som bidrar till
ett positivt resultat. Resultatet av att gruppstödet bidrar till en ökad motivation överensstämmer
med studien gjord av Jakobsson och Mesic (2010). Studiens resultat visar att stödet under
utbildningen anses vara tillfredsställande. Det fortsatta stödet efter utbildningen upplevs
däremot som något bristfälligt då ingen uppföljning finns efter det sista individuella samtalet.

Studien tyder på att utbildningen genom de genererade verktygen bidrar till att skapa
empowerment vilket enligt Hanson (2004) betonas för att skapa hälsa. Resultatet gällande
förändringar som deltagarna genomfört kan kopplas till den ökade egenmakt och kontroll som
författaren anger vara ett resultat av empowerment.

Vinster för den investerande organisationen
Studiens resultat stämmer väl överens med de väldokumenterade ekonomiska fördelar som
finns kring hälsofrämjande utbildningsinsatser (Carruth & Carruth, 2009). Det ökade
välbefinnandet som framkommer av resultatet genererar en långsiktig vinst till den
investerande organisationen då flera studier visar att bristande välbefinnande kan bidra till
många kroniska sjukdomar (ibid). De mervärden som författarna beskriver och som resultatet
visar stämmer överens med är en större arbetstillfredsställelse, ökad närvaro och förbättrad
lönsamhet. Den förbättrade lönsamheten genereras av ett ökat förebyggande hälsotänk hos både
deltagarna och till viss del medarbetarna, minskad sjuknärvaro och tidigare insatta åtgärder
gällande deltagare med ett riskbeteende. Hanson (2004) påtalar insikter från arbetslivets
företrädare kring kopplingar som gjorts mellan hur arbetstagarna mår och verksamhetens
resultat.

Arbetstagarnas

välbefinnande

anger

författaren

påverkar

både

närvaron,

arbetsprestationen och kvaliteten. Detta talar för att utbildningens resultat av ökat
välbefinnande bidrar till en lönsamhet för den investerande organisationen.
Effekter, konsekvenser och bidragande faktorer – svar på forskningsfrågan
Effekter som studien påvisar generas av livsstilsutbildningen är förhöjd livsstilskompetens,
verktyg för att uppnå ett ökat välbefinnande, minskad upplevd ensamhet och utökad självbild.

Konsekvenser som framkommit på individnivå är förändrad livsstil, ökat välbefinnande,
förändrad bekantskapskrets och stabilare upplevd hälsa. Dessutom visar resultatet att deltagarna
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klarar motgångar bättre än tidigare och har nu lättare att be om hjälp. Deltagarnas upplevda
hälsa har förbättrats och resultatet tyder också på att den förbättrade upplevda hälsan är
tämligen stabil över tid.

Konsekvenser som framkommit på organisationsnivå är ett ökat engagemang hos deltagarna på
arbetet, ökad närvaro, spridning av hälsofrämjande kunskaper till medarbetare och minskad
skaderisk. Det anges dessutom vara lättare att få medarbetare att ta emot hjälp genom anmälan
till livsstilutbildningen och att ett tidigare uppfångande av deltagare med livsstilsproblem kan
ske. Stora flertalet visar på en minskad sjuknärvaro, ett fåtal visar på en ökad sjuknärvaro.

De

personalekonomiska

konsekvenserna

påvisar

lönsamhet

av

investering

i

en

livsstilsutbildning om en persons långtidssjukfrånvaro i sex månader kan förebyggas och en
deltagare minskar sin sjuknärvaro med åtta dagar.

De bidragande faktorerna till utbildningens positiva resultat anges vara utbildningens
gruppform, möjlighet till dialoger och diskussioner, utbildningens bredd och tidslängd samt att
praktiska övningar varvas med teori. De faktorer som inte bidrar till optimala effekter och
konsekvenser

gällande

utbildningens

utformning

är

de

individuella

samtalen

och

framtidsberättelsens upplägg.
Individrelaterade faktorer som studien visar inte optimerar resultatet är deltagarnas varierade
förförståelse vid utbildningens start.
Kontextuella villkor som studien visar bidrar till ett bra utfall är stöd från arbetsgivaren,
närmaste chef, arbetsgruppen och det fortsatta stöd som företagshälsovården erbjuder.

Utifrån ovanstående resultat kan forskningsfrågan anses vara besvarad.

6.2 Metoddiskussion
Tidpunkten för studien kan ha påverkat resultatet genom att många människor påbörjar nya
positiva livsstilsförändringar i början av året. Detta menar vi kan ha påverkat den upplevda
hälsan vid studiens genomförande och likaså kan minnet och social önskvärdhet ge missvisande
resultat gällande i vilken omfattning som hälsofrämjande aktiviteter genomförts. Vi ser också
att detta kan ha påverkat den uppgivna hälsan vid studiens genomförande, i positiv riktning,
vilket då skulle kunna betyda att resultatet kring den upplevda hälsan över tid kan vara förhöjd.
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Enkätens frågor innehåller begrepp som förekommer i företagshälsovårdens målformulering.
Vi konstaterar att deltagarna i viss mån haft svårt att särskilja en del begrepp åt. Ett antagande
har gjorts om att deltagarna under sin utbildningstid kommit i kontakt med begreppen varpå det
inte ansågs nödvändigt att omdefiniera begreppen vid konstruerandet av enkäten. Detta för att
inte tolkningsutrymme skulle ges kring begreppen och för att säkerställa att svaren gav en
korrekt bild av måluppfyllelsen. Vi upplever att begreppen som används går in i varandra och
därför gjordes ett förtydligande i enkäten genom att exemplifiera begreppen som efterfrågades.
Exemplen kan ha begränsat de svar vi fått. Vi ser dock att informanterna inte har plagierat
exemplen vilket stärker tron om att exemplen varit till mer gagn än att informanterna har styrts
av detta när de har svarat på frågorna.

Ett stort antal av de frågor som utformats i enkäten lämnar ingen möjlighet att ge svar på om
deltagaren inte upplevt sig fått exempelvis verktyg. Om en informant ej svarat något på någon
av dessa frågor så har det tolkats som att denne inte fått verktyg och dessa har alltså inte ansetts
vara ett internt bortfall. En övervägning gjordes om att dela upp varje enkätfråga i två delar.
Först fråga om deltagarna fått några verktyg och där ge informanterna två alternativ att svara
på, ja eller nej, för att sedan ställa följdfrågan; Om ja, vilka? Nyttan med detta vägdes mot den
ökade omfattningen av hela enkäten. Enkäten ansågs redan var relativt omfångsrik på fyra sidor
inklusive missivbrev och farhåga fanns om att en utökad enkät skulle öka det externa bortfallet.

Sjukfrånvarostatistik från den investerande organisationen används inte i studien för att mäta
resultatet av utbildningen då anledningarna till sjukfrånvaron inte går att få fram. Om frånvaron
beror på ohälsa som skulle ha kunnat undvikas genom utbildningsinsatsen eller om den beror
på exempelvis olycksfall på fritiden framgår inte vilket vi menar skulle behöva kunna utläsas
för att denna statistik skulle vara relevant. Sjukfrånvaro kan dessutom tas ut via andra
ledighetsformer

exempelvis

semester

och

sjuknärvaro.

Osäkerheten

kring

sjukfrånvarostatistikens utsago om hur sjuka arbetstagare är framgår av Caverley, Cunningham
och MacGregors (2007) studie. Ur den framkom det att en organisations låga
sjukfrånvarostatistik grundade sig på att de anställda ersatte sjukfrånvaro mot sjuknärvaro.

Det hade varit önskvärt att ha med en jämförelsegrupp för att jämföra hälsoutvecklingen hos
deltagarna med denna grupp. Vi ser problem med att få fram valid data då vi under studiens
genomförande ej hade möjlighet att mäta jämförelsegruppens upplevda hälsa åtta månader
tillbaka i tiden. Alternativet hade varit att be jämförelsegruppen att uppge denna
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hälsoupplevelse ur minnet men vi menar att minnesfaktorn påtagligt hade försämrat validiteten
av detta värde.

Vi som författare har två helt olika bakgrunder vad gäller förebyggande hälsoarbete. En av oss
har arbetat med livsstilsförändringar under många år och en av oss har aldrig tidigare fördjupat
sig i detta. Vi menar att förförståelsen lätt hade kunnat påverka analysarbetet på ett ensidigt
sätt. Detta motverkas av ett ifrågasättande och att två olika perspektiv belyser insamlad data.

6.3 Slutsats
Utifrån de resultat som studien genererat anser vi att arbetsgivarna med stor fördel kan
investera i livsstilsutbildningar. Denna investering menar vi i många fall kan vara en bättre
investering än ett stort antal olika mindre insatser som många gånger sätts in utan en större
övergripande strategi. Hur urvalet genomförs och hur utbildningsinnehållet formas är dock av
stor betydelse för utbildningens resultat. Här ser vi att gruppformen genererar många positiva
effekter och att individanpassning av innehållet är ytterst viktigt för ett optimalt resultat. En
livsstilsförändring tar lång tid i anspråk vilket gör att tidsfaktorn gällande under hur lång tid
utbildningen sträcker sig är av stor betydelse. Hur stödet till deltagarna utformas både under
och efter utbildningen är också av stor relevans för ett optimalt resultat då genomförandet av en
livsstilsförändring kräver ett stort tålmodigt och enträget eget arbete. Studiens resultat påvisar
att livsstilsutbildningar ger breda och individbehovsbaserade resultat och vi menar att dessa
resultat i hög grad gagnar ett hållbart arbetsliv. Utbildningen i sig är inte ett svar på hur ett
hållbart arbetsliv uppnås men vi menar att livsstilsutbildningar kan vara ett bidrag till att uppnå
detta hållbara arbetsliv. Genom de breda och positiva resultat som framkommit i studien kan
livsstilsutbildningar i arbetslivet anses vara en både lönsam och effektfull hälsofrämjande och
förebyggande insats på arbetsplatsen.
Resultatet kring vilka faktorer som stödjer respektive hindrar ett optimalt resultat av deltagande
i livsstilsutbildningar kan användas av organisationen i syfte att optimera utfallet av
arbetstagarens deltagande i livsstilsutbildningar.

Genom vår utvärdering av vilka effekter och konsekvenser som en livsstilsutbildning ger en
investerande organisation, ser vi studieresultatet som ett bidrag till kunskapsområdet gällande
vad hälsofrämjande insatser i arbetslivet kan generera.
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Av intresse hade varit att studera hur effekter av en livsstilsutbildning kan mätas i en
organisation för att tydligare kunna konstatera vinster som en livsstilsutbildning ger den
investerande organisationen. Hur stödet kan utformas på en arbetsplats för att stödja
arbetstagare i deras arbete med livsstilsförändringar är ytterligare ett ämnesområde som varit
intressant att studera utifrån perspektivet att optimera utfallet av livsstilsutbildningar. En studie
innehållande en jämförelsegrupp hade också varit intressant att genomföra där syftet i likhet
med denna studie skulle studera vilka effekter och konsekvenser som en livsstilutbildning kan
ge för att säkerställa detta studieresultat. Vi menar att detta kan vara uppslag till fortsatta
studier.
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Bilaga 1

Hälsospåret
- En livsstilsutbildning
Mål

Utbildningen har som mål att höja livsstilskompetensen hos
deltagarna samt ge dem förutsättningar att med egna
verktyg förändra sin livsstil och därigenom öka sitt
välbefinnande. Genom detta skapar vi en vinna - vinna
situation, medarbetare – organisation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltidssjukskrivna,
flergångssjuka eller medarbetare som upplever sig vara
sjuknärvarande alt. har behov av kompetenslyft i syfte att
förebygga frånvaro, öka upplevd hälsa samt klara
vardagens krav.

Innehåll

Avspark
Vad är hälsa?
Kommunikation och relationer
Må bra i kroppen
Balans & återhämtning
Belöning & beroende
Bruk, riskbruk & missbruk
Sömn
Prat om mat
Styrketräning
Avslutning
Praktiska övningar tex i form av prova på olika fysisk
aktivitet och avspänning kopplat till träffarna

Omfattning

Individuellt samtal
11 gruppträffar med om totalt ca 30 timmar
undervisningstimmar under ca 5 månader
Individuellt uppföljningssamtal
Gruppuppföljning

41

Bilaga 2

Hej!
Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser sista året på Personaloch arbetslivs- programmet. Vi har fått i uppdrag av Alviva att göra en
utvärdering av livsstilsutbildningen Hälsospåret. Vi har valt att kontakta just Dig
för att Du har deltagit i utbildningen Hälsospåret. Vi vore väldigt tacksamma om
Du vill besvara dessa tolv frågor. Alla svar är helt anonyma. Resultatet av
utvärderingen som vi arbetar med kommer att finnas tillgänglig hos Alviva och på
Högskolan Kristianstad.

Exempel på hur fråga 8 kan besvaras:

Min hälsoutveckling:
0 = Mycket dålig hälsa. 5 = Medelgod hälsa. 10 = Mycket god hälsa.

10
9
8___________________________________________________________________________
7
6
5___________________________________________________________________________
4
3
2___________________________________________________________________________
1
0
Kursstart
Kursslut
Idag

Vid kursstart upplever jag att min hälsa ligger på siffra 6.
I mitten av utbildningen sjunker min upplevda hälsa till siffran 5.
Vid kursslutet upplever jag att min hälsa är väldigt bra, siffran 8,5.
En tid efter kursslut upplever jag att min hälsa blir sämre, siffran 3.
Jag mår efter en tid bättre, siffran 6, och upplever att min hälsa därefter har legat på 6.
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Med hälsa menar vi Din:
- Fysiska hälsa (har en välfungerande kropp och en tillfredställande
kondition)
- Psykiska hälsa (har en positiv självbild, kan känna glädje och känner Mig
värdefull)
- Själsliga hälsa (balanserad/ harmonisk/lugn)
- Sociala hälsa (har relationer med människor i Din närhet och känner
gemenskap, tillhörighet med dem och får bekräftelse av dem).
Gör en sammanvägning av Din totala hälsa när Du besvarar frågorna.
Räcker inte raderna – vänligen skriv på baksidan.
__________________________________________________________________
Sätt ett X i den ruta som stämmer in på just Dig

Jag är:

Ålder:

kvinna 

18-29 år 

tidigare än 2005 



30-39 år 

2005-2007



40-49 år 

2008-2010



50-59 år 

2011-2012



man

Anställd på Volvo:

60 - år 
____________________________________________________________________________

1. Hur upplever Du att Din hälsa är idag? Ringa in den siffra som stämmer in på just Dig
Mycket

Varken bra

dålig

eller dålig

0

1

2

3

4

5

Mycket
bra

6

7

8

9

10

____________________________________________________________________________
2. Upplever Du att Du genom utbildningen Hälsospåret ökat Din livsstilskompetens?
Livsstilskompetens = Har förståelse för hur olika aspekter av hälsa hänger ihop för att jag ska
må bra och kan genom detta få balans mellan krav-förmåga och ambitioner-resurser
Ja 

Nej 

Om ja, hur mycket?
Ökat

Ökat

väldigt lite

väldigt mycket

1

2

3

4

5

6

7
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8

9

10

3. Har Din livsstilskompetens ökat? Om ja, på vilket sätt märker Du det?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Har Du utvecklat några egna verktyg genom Hälsospåret för att Du ska må bra? Om ja,
vilka? Verktyg = Något jag gör för att må bra och få bättre hälsa.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Har Ditt välbefinnande ökat efter att Du har genomgått Hälsospåret? Om ja, på vilket sätt?
Välbefinnande = Upplever att jag är tillfreds, nöjd med livet, exempelvis relationer,
kärlek, arbete och familjeliv
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Har Du gjort några förändringar i Ditt liv, både under och efter utbildningen som kan
kopplas till Hälsospåret? Om ja, vilka? Exempelvis ändrat kostvanor, skilt mig, bytt
bekantskapskrets, motionerar mer, bytt jobb, fått förbättrade sömnvanor.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Upplever Du att Du förändrats på Din arbetsplats som ett resultat av utbildningen? Om ja, på
vilket sätt? Exempel: har färre konflikter med kollegor, blivit gladare, är mindre sjuk, minskad
sen ankomst.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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8. Min hälsoutveckling: 0 = Mycket dålig hälsa. 5 = Medelgod hälsa. 10 = Mycket god hälsa.
10
9
8__________________________________________________________________________
7
6
5__________________________________________________________________________
4
3
2__________________________________________________________________________
1
0
Kursstart
Idag
____________________________________________________________________________
9. Har Din användning av Volvos friskvårdsbidrag förändrats under och efter utbildningen
Hälsospåret? Exempel: Inte använt det tidigare - nu gymkort, från fotvård till massage.
 Nej, det har inte förändrats
 Ja, det har förändrats

Om ja, hur?___________________________________________________________________

10. Har Du några förslag eller synpunkter på utbildningens genomförande och innehåll? Vilka?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Hur många av de mål som Du satte upp i handlingsplanen under Hälsospåret har Du
uppnått? Sätt ett X i den ruta som stämmer för just Dig.
 Inga alls

 Ett fåtal

 De flesta

 Alla

 Vet ej

____________________________________________________________________________

12. På vilket sätt upplever Du att Din sjuknärvaro har förändrats efter Hälsospåret?
Sjuknärvaro = går till jobbet fast jag känner mig sjuk
 Har inte förändrats  Är mer sjuknärvarande  Är mindre sjuknärvarande  Vet ej
________________________________________________________________________________

Tack för Din medverkan! Den är betydelsefull / Alviva, Pia & Ulrika
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Bilaga 3
Intervjuguide - Utbildarna
Beskriv Hälsospåret? (Utbildning och innehåll)
Utveckla målformuleringen (Definitionerna)
Bidragande faktorer till utbildningens resultat? (Kontext, individer, Hälsospåret. Faktorer
som stödjer eller hindrar?)
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Bilaga 4
Intervjuguide – Verksamhetsansvarige
Vad kostar i snitt en utbildningsplats i Hälsospåret?
Bakgrund
Bakomliggande idé
Värderingar
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Bilaga 5
Intervjuguide – deltagare

Effekter kopplat till utbildningen (livsstilskompetens, verktyg mm)
Konsekvenser kopplat till utbildningen (förändrad livsstil, ökat välbefinnande mm)
Viktiga omkringliggande faktorer (ex utbildningen, arbetsplatsen mm)
Måluppfyllelse/Framtidsberättelsen
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Bilaga 6
Intervjuguide - Telefonintervju

Vinster för organisationen
Andra mervärden
Snittlön för produktionspersonal
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Bilaga 7
Utvecklade verktyg
Intervju med deltagarna
Mental förändring
Genom en mental förändring upplever deltagarna att många måsten har tagits bort och att stress
inte lönar sig. ”Det hinns med ändå, det får ta den tid det tar både hemma och på jobbet. Att
stressa gör bara saken värre.” Prestationsångesten upplevs ha minskat och några anger att de
har “taggat ner”. Andra mentala förändringar innebär att deltagarna tar sig betänketid vid
beslutsfattande och ber om att få återkomma, humöret är stabilare och irritationerna har
minskat. Förhöjd sinnesstämning, inte lika mycket nedstämd längre, anges också som resultat
av deltagarnas mentala förändring.
Gränsdragning
Deltagarna låter inte längre omkringliggande faktorer styra över när de kan vila, exempelvis
helger eller semester, ”snart är det helg och då får jag vila.” Deltagarna vilar nu när behov
finns. Deltagarna vågar säga nej, de är inte alla till lags utan tar sig egentid och energi på sådant
de vill göra.
Ökad självkännedom
Genom att utbildningen bedrivs i grupp ges deltagarna möjlighet att samtala kring sin egen
situation och ord sätts på tankar och känslor. Detta innebär ett tydliggörande för dem och de får
därigenom en ökad självkännedom. Självkännedomen har även uppnåtts genom reflektionstid
och genom att deltagarna känt efter hur det känns i kroppen.
Skapat sig en verktygslåda
Beteendevetarens budskap gav verktyg för att kunna hantera värk med exempelvis pausrörelser.
Deltagarna har lärt sig hur och vad de kan göra för att må bra och uppnå förbättrad hälsa. Olika
verktyg används vid behov i livet. De verktyg som deltagarna fått är exempelvis träning,
avslappningsövningar och rörelseövningar, vilka används som resurser för att klara motgångar i
livet bättre.
Ökad acceptans
Deltagarna har lärt sig att leva med smärta och har fått en insikt om att ”dalar alltid kommer att
finnas där självömkan finns med i bilden trots den kunskap som erhållits genom utbildningen”.
En acceptans för hur livet ser ut nu har vuxit fram, de lever mer i nuet och blickar inte tillbaka.
Identifiering av energitjuvar
Denna identifiering bidrar till att deltagarna orkar mer och energin räcker därmed till
deltagarnas hela liv.
Hälsofrämjande kunskap
Den hälsofrämjande kunskapen bidrar till en medvetenhet kring hur deltagarna bör leva för att
må bra och kunskapen används när de upplever sig leva på ett “felaktigt” sätt. Genom nyvunna
ergonomikunskaper upplever deltagarna att de nu arbetar närmre kroppen, lyfter på ett annat
sätt, rör mer på hela kroppen istället för att endast vrida överkroppen samt använder fler
hjälpmedel istället för att lyfta själv.
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Bilaga 8
Övriga effekter för individen

Intervju med deltagare
Minskad upplevd ensamhet
Genom att i gruppen få höra berättelser om hur andra har det känner deltagarna igen sig och
upplever sig inte vara ensamma i sin situation, “vi sitter i samma båt egentligen”. De andra
deltagarna förstår deras situation och problem vilket upplevs vara ett stöd. Upplevelser finns
om ett minskat utanförskap och att bli sedd både i sin sjukdom och som människa. Trots smärta
finns stort utrymme för att ha roligt tillsammans och att” skoja till” saker.
Nya bekantskaper
Genom utbildningen lärde deltagarna känna andra personer som jobbar inom samma
organisation men som de inte kände innan. När deltagarna träffar någon från gruppen utanför
arbetet stannar de för att prata.
Utökad självbild
Insikter har fåtts kring att ”skenet kan bedra”, att omgivningen inte uppfattar den person som
deltagarna upplever sig vara. En förståelse kan fås för att andra inte uppfattar att de exempelvis
har värk. Resultatet tyder på att utbildningens salutogenetiska synsätt och de reflekterande
samtalen i gruppen bidrar till att deltagarnas egen självbild har förändrats vad gäller de som har
en värkproblematik eller liknande. Deltagarna är mer än sin värk, en individ med många friska
sidor också. En upplevelse av att inte längre behöva fokusera på sin värk gentemot sin
omgivning för att bli trodd finns. Resultatet tyder på att denna förändrade självbild bidrar till att
deltagarna efter utbildningen kan visa fler sidor av sig själva, som exempelvis sina glada sidor
vilket i sin tur bidrar till gladare deltagare både privat och i arbetet.
Ej gått från kunskap till förändring
Insikt finns att utbildningen har gett kunskaper men de har inte använts till att göra någon
förändring. De lyssnar inte på kroppens signaler utan arbetar fortfarande med icke nödvändiga
projekt på fritiden trots att kroppen har behov av vila
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Bilaga 9
Övriga konsekvenser för individen

Intervju med deltagarna
Stabilare upplevd hälsa
En konsekvens är att kunna hantera sin värk bättre. Det allmänna hälsotillståndet har inte så
djupa dalar när individen är nere i en svacka, “nu är jag alltid ovanför vattnet med huvudet”.
Lättare att be om hjälp
Genom utbildningen har deltagarna skapat relationer med personalen på företagshälsovården
och satt ord på och reflekterat kring sin problematik. Detta bidrar till att steget inte är så långt
när det gäller att kontakta personalen för vidare hjälp. Den ökade insikten kring den egna
situationen tydliggör också vilken hjälp deltagarna anser sig behöva.
Förändrad bekantskapskrets
Kontakten med människor som upplevs vara energitjuvar och som inte accepterar deltagarnas
nya gränsdragningar har minimerats.
Klarar motgångar bättre
Genom sina utvecklade verktyg klarar deltagarna av motgångar i livet bättre.
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Bilaga 10
Vinster för organisationen

Intervju med deltagarna
Uppfångande av individer med livsstilsproblem
Kontakt har tagits med företagshälsovården för att komma tillrätta med upptäckta
livsstilsproblem som exempelvis missbruk av alkohol eller övervikt.
Lättare att få andra arbetstagare att ta emot hjälp och genomgå en livsstilsutbildning
Deltagarna som berättar om sina upplevelser av utbildningen och vad de upplever sig ha fått ut
av densamma blir ”utbildningsambassadörer” vilket kan minska osäkerheten för medarbetare
som blir föreslagna att gå utbildningen. Följden kan också bli att medarbetare själva anmäler
sitt intresse för att genomgå utbildningen om de känner att ett behov föreligger. Flera
medarbetare har genomgått utbildningen efter att deltagare har uttalat sig positivt om
utbildningen.
Minskad skaderisk
Arbetet genomförs ergonomiskt bättre. Någon uppger att pausrörelser utförs varje timme under
arbetstid.
Kunskapsspridning till medarbetarna
Medarbetare har fått ta del av deltagarnas nya kunskaper och insikter då de har informerat
medarbetare om hur dessa ska arbeta ergonomiskt riktigt samt använda hjälpmedel såsom
exempelvis lyftanordningar. Genom denna kunskapsspridning har medarbetarna förändrat sitt
arbetssätt. Deltagarna uppmärksammar riskerna för medarbetare, när de arbetar eller utför
något trots att de har ont, “tänk dig för”.
Ökad närvaro
De deltagare som haft nedsatt arbetsförmåga och arbetat deltid klarar nu av att arbeta full tid
efter en stegvis ökning.
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Bilaga 11
Bidragande faktorer

Intervju med deltagarna
Praktiska övningar
I utbildningen får deltagarna prova på olika fysiska aktiviteter exempelvis gym, gå med stavar,
spinning och kettlebells. Att ta steget och börja med en ny fysisk aktivitet blir på så sätt inte så
stort.
Individuella uppföljningssamtalets utformning
Det individuella uppföljningssamtalet uppfattades inte ge någon hjälp med att gå vidare i
hälsoarbetet. Meningarna var delade vad gäller innehållet i uppföljningssamtalen och minnena
framstod endast som fragment.
Gruppsammansättningen
Hur grupperna är sammansatta upplevs bidra till en god sammanhållning då grupperna består av
deltagare i olika åldrar, har olika nationaliteter och är från olika arbetsgrupper.
Framtidsberättelsen utformning
Framtidsberättelsen skrivs i början av utbildningen vid en så kallad kick-off. Här beskrivs planerade
projekt som deltagarna ska genomföra såsom exempelvis att bygga ny pool. Minnena var emellertid
generellt sett svaga kring innehållet i deltagarnas framtidsberättelser. Vissa har inte öppnat sina
brev med framtidsberättelsen och vissa vet heller inte var de hade lagt framtidsberättelsen.
Deltagarna upplever inte framtidsberättelsen som någon värdefull aktivitet eller morot.
Utbildarna
De som håller i utbildningen upplevs ge positiv energi som smittar av sig. Deltagarna känner stöd
från dem och att någon bryr sig.
Tid för reflektion
Utbildningen ger deltagarna reflektionstid vilket innebär att de hinner känna efter hur de mår.
Salutogenetiskt perspektiv
Det salutogenetiska perspektivet genomsyrar utbildningen och glädje och skratt finns med i
samtalen.
Bred utbildning
Deltagarna upplever utbildningen vara bred och innehållande olika teman, vilket anses vara bra då
deltagarna har olika problemområden.
Holistiskt perspektiv
Det holistiska perspektivet, vilket innebär att hela människan är utgångspunkten för alla moment
och samtal i utbildningen.
Frivillighet och eget ansvarstagande
Hela utbildningen bygger på frivillighet och ett eget ansvarstagande vilket bidrar till att deltagarna
känner sig mer motiverade att genomföra utbildningen. Ingen tvingas till att göra något eller att ta
till sig ”Alvivas sanningar”. Företagshälsovården dukar fram ett smörgåsbord av information och
aktiviteter som kan främja hälsan och valet är sedan individens, som kan plocka vad denne
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behöver och vad som känns rätt för just den deltagaren. Genom beslutet att delta i utbildningen
försöker deltagarna förändra sin situation och lägger inte sin förändring i andras händer.
Gruppformen
Gruppverksamheten bidrar till en minskad känsla av ensamhet då deltagarna får höra andras
berättelser. Egna erfarenheter kan vara andra till hjälp vilket upplevs som ett stöd i det egna
hälsoarbetet. Glädje och skoj i gruppen bidrar till att förändra den egna sinnesstämningen och
attityder till den egna problematiken. En förståelse fås av människor som befinner sig i samma
situation. Individerna känner sig sedda i gruppen både i sin sjukdom och som människa.
Intervju med utbildarna
Gruppformen
Gruppformen som används under den största delen av utbildningen är en starkt bidragande faktor
till de goda resultat som uppnås. Deltagarna känner inte varandra sedan tidigare, och det gör att de
vågar öppna sig mer. I gruppen finns en god gemenskap, vilket ses som en viktig stödjande faktor.
Gruppen bidrar också till att skapa trygghet och internt gränssättande när exempelvis samtalen har
en negativ inriktning. Flera av deltagarna är ensamstående och gruppen fyller då en ännu större
funktion vad gäller social samvaro och att ha någon att prata med om sin situation. Genom
grupputformningen fås en hög igenkänningsfaktor och insikt om att flera har likartad problematik.
Råd och stöd ges i gruppen.
Dialoger och diskussioner
Utbildningens upplägg uppmuntrar deltagarna till att medverka i dialoger och diskussioner. Detta
stärker individerna i att stå upp för sina åsikter och härigenom får de möjlighet att sätta ord på
tankar och känslor. Deltagarna får härigenom även en förtydligad bild av sin egen tillvaro samt en
bild av hur andra deltagare har det i liknande situationer.
Gruppsammansättningen
Hur grupperna sätts samman har en påverkan på effekter och konsekvenser för deltagarna.
Utbildarna tar hänsyn till de potentiella deltagarnas utgångsläge och personlighet vid
gruppsammansättningen och en chef genomgår exempelvis aldrig utbildningen samtidigt som en
arbetstagare från chefens avdelning. Deltagarna befinner i olika utgångslägen när utbildningen
påbörjas, vilket påverkar resultatet som uppnås.
Utbildningstidens längd
Utbildningens tidslängd sträcker sig över cirka fem månader och denna tidsrymd anses vara viktig
för att deltagarna ska ha en möjlighet att genomföra livsstilsförändringar.
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Bilaga 12
Kontextuella villkor

Intervju med utbildarna
Chefsstöd
Stöd från chefen är av stor vikt. För att inte deltagarna ska ha dåligt samvete över att utbildningen
genomförs på arbetstid är det av stor vikt att deltagarnas närmsta chef tydligt visar sitt stöd genom
att exempelvis fråga deltagarna hur det går eller hur de tycker att det fungerar på arbetsplatsen. Det
upplevs även vara ett stöd för deltagarna om deras chef är intresserad av hur det går för deltagarna
samt av att de deltar på samtliga träffar. Chefen kan till exempel påminna om utbildningsträffar när
de kanske glömts bort på grund av mycket jobb. Viktigt är också att chefen följer upp, stöttar och
pushar deltagarna.
Stöd från arbetsgruppen
Viktigt är att varken chef eller medarbetare visar tecken på att deltagande i utbildningen ställer till
problem på grund av att deltagarna använder en del av sin arbetstid till utbildningen.
Stöd från arbetsgivaren
Även arbetsgivaren måste ge deltagarna stöd. Arbetsgivaren bör ge förutsättningar för att
deltagarna ska kunna fortsätta sin förändring. Detta kan exempelvis ske genom friskvårdsbidrag,
friskvårdstimme, kvalitativa utvecklingssamtal eller genom ett stödjande ledarskap.
Fortsatt stöd efter utbildningen
Efter utbildningen finns möjlighet för deltagarna att få individuell coachning samt individuella
träningsprogram.
Intervju med deltagarna
Företagshälsovården
Att företagshälsovården har så många professioner upplevs vara ett stöd. Deltagarna känner att
intresse och hjälp finns att få. Deltagarna har regelbundet fått besök på sina arbetsplatser av någon
representant från företagshälsovården där deltagarna kan ställa frågor om de undrar eller har
problem med något. Även detta erfars vara ett stöd och besöken upplevs ge energi.
Företagshälsovården har egna bokade tider på ett gym och detta medför att deltagarna kan
identifiera sig med andra som tränar på denna anläggning, på samma tid, då även dessa
gymbesökare har någon slags problematik.
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