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ABSTRAKT 
 
Andersson, A. (2008) Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet – en utvärdering. C-uppsats i pedagogik, 15p. Institutionen för 
pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 
 
Skiftarbete är något som många förknippar med oregelbundna kost- och sovvanor. Tidigare 
forskning visar att detta är en riskfaktor för en rad framtida risktillstånd samt följdsjukdomar 
till exempel bör nämnas högt blodtryck, minskad insulinkänslighet och övervikt. Med 
anledning av detta har en utbildning som kallas Skiftarbetarkörkortet tillkommit som syftar 
till att öka kunskaperna inom områdena kost-, sömn- och alkoholvanor. 
 
Denna studie har för avsikt att med hjälp av fokusgrupper studera hur medarbetare på en 
avdelning inom stålindustrin och som genomgått utbildningen Skiftarbetarkörkortet upplever 
om den ökade kunskapen har påverkat deras levnadssätt. Studien är en utvärdering utifrån 
medarbetarnas egna upplevelser och urvalet skedde med hjälp av en förfrågan hos det aktuella 
företaget.  
 
Resultatanalysen visade att medarbetarna upplever det som positivt att företaget satsar på 
deras hälsa och välmående samt att utbildningen berörde många viktiga områden så som kost, 
sömn, alkohol, fysisk aktivitet och skiftgången. Däremot ansåg ett flertal av deltagarna att 
informationen till stor del var för ytlig. Med det menas att kunskapen som förmedlades redan 
var känd för de som arbetade skift. Det efterfrågades en djupare bakomliggande orsak till 
varför ovannämnda risktillstånd uppstår lättare vid skiftarbete.  
 
 
 
 
Nyckelord: Skiftarbetarkörkortet, hälsa, hälsofrämjande, kost, sömn och alkohol. 
 
Keywords: Drivers license for shift workers, health, health promotion, nutrition, sleep and 
alcohol  
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1. INLEDNING  
 
Ända sedan glödlampan fick sitt genombrott har människor arbetat skift inom olika industrier 
(Lennernäs, 1993). Skiftarbete förknippas fortfarande med ständigt pågående arbete inom 
stålindustrier, pappersfabriker och oljeraffinaderier. Även transport och serviceyrken 
representerar grupper med arbete på obekväma tider. (ibid.)  
 
Att skiftarbete förknippas med en ökad risk för en mängd olika sjukdomar är för de flesta 
känt. Att arbeta under olika tidpunkter på dygnet ger stora påfrestningar på kroppen genom 
ofta oregelbundna och otillräckliga mat- och sovvanor (Lennernäs, 1993; Axelsson, 
Åkerstedt, Kecklund och Lowden, 2004). Detta kan öka riskfaktorerna för en rad olika 
sjukdomstillstånd bland annat förhöjda värden av blodfetter och förhöjt blodtryck, som ökar 
risken för hjärt- och kärlproblematik. Oregelbundenheten kan även påverka matsmältningen 
genom till exempel övervikt och insulin resistens (ibid.). Dessutom finns en ökad risk för 
alkoholproblem som en påföljd vid svårigheter att koppla av i samband med till exempel 
nattskift (Hermansson, Knutsson, Brandt, Huss, Rönnberg, Helander, 2003). Däremot är det 
kanske inte lika känt att det finns en utbildning som kallas Skiftarbetarkörkortet som syftar till 
att ge kunskap inom kost, sömn och alkohol kopplat till de speciella förhållandena som 
förekommer vid skiftarbete. Skiftarbetarkörkortet innefattar även en omfattande hälsoenkät 
ska hjälpa skiftarbetare att själva, eller tillsammans med företagshälsovården, göra det möjligt 
att förbättra sin hälsa.  
 
Utbildningen har tagits fram i samarbete med forskare inom respektive område för 
utbildningen (arbetsmiljoupplysningen.se). Arbetet startade som ett projekt, Arbete och hälsa 
inom process och verkstadsindustri eller AHA- projektet, under år 2000 och avslutades under 
2003 (Slutrapport: Del 1 Arbete och hälsa inom process och verkstadsindustri AHA – 
projektet, 2004). Syftet med projektet var att ta fram en metod som främjar hälsa och 
produktivitet samt motarbetar ohälsa på arbetsplatser (ibid.).  
 
I ett pressmeddelande uttrycker sig projektledaren för Skiftarbetarkörkortet enligt citatet 
nedan: 
  

Många har utmärkta kunskaper i maskinhantering, eftersom det ofta kräver ett 
maskinkörkort. Men när det gäller den egna hälsan och hur man ska jobba för att må bra, är 
kunskaperna ofta mycket dåliga.   
  (Moberg, 2005 arbetsmiljoupplysningen.se) 

 
Denna studie i pedagogik handlar om utbildningen Skiftarbetarkörkortet som innebär att 
företaget arbetar med ett förändringsarbete som framförallt handlar om påverkansprocesser. 
Studien syftar till att ta reda på medarbetarnas upplevelser i samband med utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet. Detta kan ses som viktigt att utvärdera inför kommande 
förändringsarbeten och satsningar på medarbetarnas hälsa. Utvärderingen kommer att ske med 
hjälp av två fokusgrupper, på företaget Outokumpu Stainless i Mellansverige, där 
medarbetarna ges en chans att fritt diskutera upplevelser och åsikter som berör ämnet.  
 
Parallellt med intresset för medarbetarnas egna erfarenheter och ståndpunkter angående 
utbildningen Skiftarbetarkörkortet ligger författarens personliga intresse för hälsofrämjande 
arbete på företag samt ledarskapets betydelse för detta, till grund för frågeställningen och 
innehållet i texten. 
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Studien utgår från det syfte som presenteras nedan. 
 

1.1 SYFTE 

 
Hur upplever medarbetarna att utbildningen Skiftarbetarkörkortet har påverkat dem? 
 
Syftet preciseras med följande frågor 
 

• Hur upplever medarbetarna att kunskaperna utifrån utbildningen används i arbetslivet?  
• Hur upplever medarbetarna att kunskaperna utifrån utbildningen används i privatlivet?  
• Upplever medarbetarna att något fattas i utbildningen Skiftarbetarkörkortet och i så 

fall vad? 
 
Med anledning av ovan angivet angående författarens personliga intresse för ledarskap vid  
hälsofrämjande arbete finns frågan om ledare/chefers agerande i samband med utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet underliggande under hela studien men tas inte upp som en specifik fråga 
till medarbetarna. Skulle medarbetarnas diskussion ändå behandla ledares betydelse i 
utbildningen är det författarens avsikt att behandla detta i resultatanalysen. 
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2. BAKGRUND  
     
I detta kapitel presenteras de skrifter, rapporter och vetenskapliga texter som är relevanta för 
studien om medarbetarnas upplevelser av utbildningen Skiftarbetarkörkortet på Outokumpu 
Stainless i Mellansverige. Till att börja med kommer en kort presentation av arbetsmiljölagen 
som visar vad som är juridiskt riktigt med hälsofrämjande arbete på en arbetsplats. Styckena 
därefter handlar om begreppen hälsa och hälsofrämjande samt hälsofrämjande arbete på 
arbetsplatser och företag. Det finns många tolkningar av dessa begrepp och här beskrivs de 
utgångspunkter som ligger till grund för studien. I avsnittet om hälsofrämjande arbete på 
företag presenteras även ett avsnitt om chefskap och ledarskap samt en modell som kallas 
Krav – Kontroll – Stödmodellen (Theorell, 2003). Denna kan användas som redskap i det 
hälsofrämjande arbetet. Statens offentliga utredningar (SOU) har tagit fram ett förslag på en 
handlingsplan vid hälsofrämjande arbete som beskriver vissa förutsättningar för att arbetet ska 
bli framgångsrikt. Ett stycke om detta beskrivs efter kapitlet om hälsofrämjande arbete på 
företag.  
 
Nästkommande stycken handlar om nutrition, sömn och alkoholvanor i samband med 
skiftarbete. Därefter följer en beskrivning av Arbete och hälsa inom process och 
verkstadsindustri, AHA – projektet som ligger till grund för utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet vars innehåll presenteras i stycket därefter. En kort redogörelse av det 
aktuella företaget efterföljs av ett avsnitt angående fysisk aktivitet och skiftarbete. Fysisk 
aktivitet i samband med skiftarbete är en del av utbildningen som företaget själva har lagt till 
med anledning av att medarbetarna ska få en ännu bättre grund att stå på. Bakgrunden 
avslutas med en sammanfattning och redogörelse för de utgångspunkter som senare används i 
resultatanalysen av arbetet.  
 

2.1 ARBETSMILJÖLAGEN 

      
Arbetsmiljölagen har en viktig juridisk mening med tanke på hur medarbetare möts och tas 
omhand på en arbetsplats. I arbetsmiljölagen framgår det att det är arbetsgivaren som är 
ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I kapitel 3 § 2 - Allmänna skyldigheter beskrivs 
arbetsgivarens skyldigheter då det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen 
(Gullberg och Rundqvist, 2004). Nedan följer ett utdrag ur denna text; 
 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 
undanröjs.  
        (Gullberg och Rundqvist, 2004 sid.92) 

 
Vidare beskrivs det, i samma kapitel, § 2b vilka skyldigheter företagshälsovården bör sträva 
efter för att uppnå ett bra arbete. Ytterligare ett utdrag följer nedan; 

 
Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns 
att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena 
arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga 
och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva 
sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.  

    
(Gullberg och Rundqvist, 2004 sid. 104) 
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Arbetsmiljölagen bör ligga till grund för hälsofrämjande arbete på företag och organisationer 
då deras mål är att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv; både fysiskt, psykiskt och 
socialt. (ibid.) 

2.2 HÄLSA  

 
Världshälsoorganisationen, WHO tog 1946 fram den definition av hälsa som sedan har varit 
utgångspunkten för många senare definitioner och beskrivningar av vad hälsa är. 
Nedan följer definitionen som ett utdrag ur Draft Eleventh General Programme 
of Work 2006-2015: executive summary: 
 

[…] health as “a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely 
the absence of disease or infirmity”. 
   (World Health Organization, 2005 s. 3)   

 
Antonovsky (1991) tillför begreppen patogenetiskt synsätt och salutogenetiskt synsätt till 
ämnet hälsa. Patogenetiskt synsätt innebär att se till riskfaktorer som orsakar sjukdom och 
ohälsa medan det slutogenetiska synsättet ser till de faktorer som främjar en god hälsa. Han 
menar att vi bör se hälsa och ohälsa på ett kontinuum. Alla ska någon gång dö och så länge 
det finns liv i oss människor är vi i någon bemärkelse friska. I det salutogenetiska synsättet 
undersöks vart på detta kontinuum en människa befinner sig och vilka faktorer det är som 
bidrar till att individen upprätthåller en viss position samt rör sig mot den friska polen. 
Antonovsky (1991) menar att vi människor inte är antingen sjuka eller friska utan att individer 
befinner sig på detta kontinuum och rör sig framåt och bakåt beroende på händelser i livet. 
Han har även myntat begreppet Känsla Av Sammanhang - KASAM och menar att det är en 
mycket viktig faktor vad gäller upprätthållandet på detta kontinuum.  
 
Vidare har Antonovsky (1991) kommit fram till tre komponenter som genomgående dyker 
upp under studier av människor som genomgått olika trauman men som klarat dessa väl. 
Dessa människor bedömdes ha en hög KASAM som innebär ett högt värde av dessa tre 
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En människa med hög känsla av 
begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon möter är förutsägbara eller, om de 
kommer som överraskningar, går att ordna och förklara. Hanterbarhet kan förklaras med i 
vilken utsträckning personen upplever att hans/hennes resurser och tillgångar står till 
förfogande. Personen med hög känsla av hanterbarhet kan använda sina resurser för att 
tillmötesgå motgångar i livet. Den sista komponenten är meningsfullhet och innebär att 
individen vill vara delaktig i det som händer runtomkring personen, han eller hon är med och 
påverkar sin egen vardag men även sitt eget öde. (ibid.) 
 
Sammanfattningsvis; 
 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 
en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 
    

(Antonovsky, 1991 s. 41) 
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Menckel och Österblom (2000) visar en annan definition av hälsa utifrån Nordenfeldt, 1991. 
 
 Hälsa är att ha tillräckligt med resurser för att kunna förvärkliga sina vitala livsmål. 
   

(Nordenfeldt, 1991 tryckt i Menckel & Österblom, 2000 s. 18) 
 
Menckel och Österblom (2000) belyser olika synsätt om vad hälsa är. De syftar till såväl 
fysisk, mental, emotionell, social eller spirituell hälsa lika väl som att tala om samhällets 
hälsa. Om inte samhället har en god hälsa som ger individer förutsättningar att tillgodose sina 
grundläggande behov kan ingen människa ha en god hälsa menar Menckel och Österblom 
(2000). Vidare belyser de även att organisationer och företag kan ses som hälsosamma. De 
menar att sambandet mellan människa och miljö för med sig att hälsan alltid hör ihop med 
människans livssituation. Eftersom livssituationen ständigt förändras, förändras därmed även 
individers hälsa. (ibid.)  
 
Antonovskys (1991) utgångspunkt gäller framförallt individer som har genomgått olika 
trauman i sitt liv. I denna studie vill jag vidga utgångspunkten till att individer på en 
arbetsplats kan ha nytta av ett högt KASAM när det gäller att hantera de motgångar som 
uppstår i det dagliga arbetet. Ledare och chefer (se avsnittet 2.3) på en arbetsplats kan hjälpa 
individen och därmed arbetsgruppen, att höja Känslan Av Sammanhanget. Genom att ge en 
bakgrund till varje arbetsmoment ökar begripligheten till varför individen ska genomföra en 
viss uppgift. Det ökar även hanterbarheten, individen kan lättare hantera arbetsuppgiften och 
även utveckla den till det bättre. Därmed ökar också meningsfullheten med arbetet. Detta gör 
även att varje individ känner sig betydelsefull i en stor organisation. Detta stämmer väl 
överens med Menckel och Österbloms (2000) synsätt på att organisationer och företag kan ses 
som hälsosamma. Som ovan angett menar de att sambandet mellan människan och miljön hör 
ihop med människans livssituation och hälsa.      
       

2.3 HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 

 
Under konferensen i Ottawa, 1986 tog Världshälsoorganisationen, WHO även fram en 
beskrivning för vad hälsofrämjande innebär:  
  

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 
their health. To reach a state of complete physical mental and social wellbeing, an 
individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and 
to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource fo everyday 
life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal 
resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the 
responsibility of the health sector, but goes beyond healthy lifestyles to wellbeing. 

 
(Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) 

 
Enligt Menckel och Österblom (2000) kan det hälsofrämjande arbetet och det förebyggande 
arbetet skiljas på arbetsplatser genom att främjande och förebyggande får olika betydelser. 
Främjande fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggande snarare fokuserar på 
att avvärja och skydda. Ett främjande arbetsmiljöarbete kan till exempel innebära att utveckla 
engagemang i arbetet, erbjuda stödjande socialt klimat och att stärka den upplevda kvaliteten i 
arbetet. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan däremot till exempel innebära att minimera 
fysiska och psykiska hälsoproblem, skydda från hälsofaror och minska riskfaktorer för ohälsa. 
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(ibid.) Detta stöds även genom Bonniers Svenska Ordbok (2002) där betydelsen av att 
förebygga innebär att hindra, mota eller förekomma något medan främja innebär att hjälpa 
fram, gynna eller understödja (ibid.). Även om ordens betydelse har olika innebörd så likställs 
de ofta på ett ibland felaktigt sätt. Något som texterna lyfter fram är att ett främjande arbete 
kan förebygga till exempel olycksrisker och ett förebyggande arbete kan verka främjande. 
Både främjande och förebyggande arbete behövs på en arbetsplats. 
  

2.4 HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE PÅ ARBETSPLATSER OCH FÖRETAG 
 
European Network for Workplace Health Promotion har genom Luxemburgdeklarationen 
(1997) tagit fram riktlinjer för hälsofrämjande på arbetsplatser i den Europeiska Unionen: 
  

Hälsofrämjande på arbetsplatser är den gemensamma satsningen av arbetsgivare, 
arbetstagare och samhället för att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor i 
arbetslivet. Detta kan uppnås genom en kombination av: 
 
• förbättring av arbetsorganisationen och arbetsmiljön 
• främjande av aktiv medverkan 
• uppmuntran till personlig utveckling    

(Luxemburgdeklarationen, 1997)  
 
Vidare beskrivs det att grunden för socialt och ekonomiskt välbefinnande i den Europeiska 
Unionen är en hälsosam, motiverad och välkvalificerad arbetsstyrka. För att nå detta har de 
belyst ett antal faktorer som påverkar detta. Bland annat bör en arbetsplats verka för en 
personalpolicy som integrerar frågor som rör medarbetarnas hälsa, de organisatoriska 
principerna bör ge de anställda en möjlighet att balansera arbetskrav, kontroll över arbetet, 
socialt stöd och kompetensnivå. Ledarskapet bör även se de anställda som en tillgång och 
nödvändig faktor för ett framgångsrikt arbete och inte som en börda för organisationens 
kostnader. (ibid.)  
 
För att lyckas med hälsofrämjande arbete på arbetsplatser bör arbetet ses som ett 
underhållsarbete som ska fortgå och utvecklas över lång tid enligt Arneson (2005).  
 
Arbetet bör karakteriseras av; 
1. Delaktighet - från medarbetare.  
2. Socialt stöd - från chefer och medarbetare.  
3. Lärande - på individuell och organisatorisk nivå.  
4. En systematisk och strukturerad modell eller metod.  
5. Det hälsofrämjande arbetet bör även ha en ekologisk ansats (fler nivåer än den närmaste 
berörs)  
6. Det hälsofrämjande arbetet bör riktas mot en arena (arbetsplatsen) och inte mot den 
enskilda individen. (ibid.)  
 
Citatet nedan framhåller betydelsen av det hälsofrämjande arbetet: 

     
I tider då organisationsförändringar och flexibilitet är honnörsord blir därför det 
hälsofrämjande arbetet särskilt utmanande, men troligen också särskilt välbehövligt.   

 
(Arneson, 2005 s.252) 
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Genom intervjuer med medarbetare på ett antal företag har Arneson (2005) i sin studie 
kommit fram till två förutsättningar som är viktiga för att ett hälsofrämjande arbetet ska hålla 
över tid; Struktur – det hälsofrämjande arbetet bör organiseras och resurser måste avsättas. 
Ledningen bör legitimera arbetet, delta i det och anse att det är betydelsefullt samtidigt som 
varje medarbetare måste ta eget ansvar för det hälsofrämjande arbetet. Detta skapar 
förutsättningar för en stabil arbetsgrupp. Process – delaktighet och påverkansmöjlighet för 
varje anställd är en förutsättning liksom socialt stöd från medarbetare och ledning. 
Regelbunden återkoppling av det hälsofrämjande arbetet är viktigt, med hänsyn till både 
pågående arbete och dess resultat. (ibid.) 
 
Både Arneson (2005) och Luxemburgdeklarationen (1997) menar att ett deltagande ledarskap 
är viktigt i en hälsofrämjande satsning. Efterföljande stycke handlar om skillnaden mellan 
management (chefskap) och leadership (ledarskap) och vad som anses viktigt med dessa. 
Geller (2002) har tagit fram en användbar delning mellan chefskap och ledarskap; chefer gör 
människor ansvariga medan ledare inspirerar människor till att känna ansvar. Geller (2002) 
delar upp chefskap och ledarskap och gör en översikt över vad som karaktäriserar de båda.  
 
Han menar bland annat att Chefer;   

- gör människor ansvariga 
- fokuserar på resultatet 
- fokuserar på utomstående konsekvenser 
- ger mer korrigerande återkoppling  
- använder absoluta direktiv 
- talar först, lyssnar sedan 
- svarar på frågor 
- begränsar medvetet val 
- behandlar människor som stereotyper 
- bestämmer 

 
och att Ledare bland annat; 

- bygger ansvarstagande 
- fokuserar på processen 
- fokuserar på innestående konsekvenser 
- ger mer stödjande återkoppling 
- använder föränderliga direktiv 
- lyssnar först, talar sedan 
- frågar motfrågor  
- underlättar medvetet val 
- behandlar människor som individer 
- bestämmer, stödjer, delegerar och leder  

 
Enligt Geller (2002) kommer chefer från organisationens ledning medan ledare kan komma 
från andra delar inom organisationen. I ett förändringsarbete där motivationen och 
engagemanget ibland kan vara lågt behöver de anställda ett stödjande ledarskap. Detta kan 
enligt Geller (2002) endast uppfyllas genom empatiskt lyssnande, observerande och frågande. 
Geller (2002) påpekar att en bra ledare måste kunna balansera mellan chefskap och ledarskap 
och att ett framgångsrikt förändringsarbete kräver båda delarna.  
 
Kotter (1996) menar att nyckeln till att skapa och upprätthålla framgångsrika företag är 
ledarskapet. Ledarskapet ska då inte endast finnas i toppen av en organisations hierarki utan i 
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hela verksamheten. Enligt Kotter (1996) är några av punkterna till att bli en bra ledare att 
ständigt ha en vilja att utvecklas och med en hög ambitionsnivå ständigt söka nya utmaningar. 
En bra ledare/chef nöjer sig inte med en viss framgång utan vill ständigt söka förbättringar. 
(ibid.)  
 
Ett användbart redskap i det hälsofrämjande arbetet kan vara Karasek och Theorells Krav – 
Kontroll – Stödmodell. Det är en teoretisk modell (Theorell, 2003) som ursprungligen 
grundade sig på endast Krav och Kontroll. Utifrån Krav och Kontroll uppstår fyra olika 
kombinationer av psykosocial1 ansträngning på arbetet som utgår från höga eller låga nivåer 
av psykosociala krav (Karasek och Theorell, 1990). Kombinationerna kan vara höga krav på 
arbetet, aktivt arbete, låga krav på arbetet samt passivt arbete. För att utöka modellen lägger 
Karasek och Theorell (1990) till en viktig aspekt till modellen; Stöd. Socialt stöd, från både 
medarbetare och chefer, på arbetsplatsen är en stödjande faktor för att underlätta kraven på 
arbetet samt att öka kontrollen. (ibid.) Det vill säga, modellen handlar om yttre psykiska krav 
och möjligheter till beslutsutrymme i arbetet tillsammans med stöd samt balansen mellan 
dessa (Theorell, 2003). Han belyser olika situationer utifrån modellen; den ”avspända 
situationen” innebär att personen inte har speciellt höga krav på sig i arbetet och att 
beslutsutrymmet är högt. Den ”passiva situationen” innebär mycket låga krav och mycket litet 
beslutsutrymme. Denna situation erbjuder inte personen några utmaningar i arbetet och 
arbetet blir därmed passivt. Den ”spända situationen” innebär höga krav och litet 
beslutsutrymme. Den spända situationen är den situation som framförallt kan leda till 
sjukdom. Den sista situationen framstår när aspekten stöd läggs till modellen. (ibid.) Socialt 
stöd kan hjälpa personen att bygga upp en buffert, som ett skydd mot tillfällen då till exempel 
stressorerna/kraven är extra höga (Karasek och Theorell, 1990). Socialt stöd och social 
kontakt är dessutom en av grunderna för människans hälsa och välmående. 
 
2.4.1 KRAV – KONTROLL - STÖDMODELLEN
 
Nedan presenteras modellen enligt Theorell (2003): 

         
Källa: Karasek, R. Theorell. T. Healthy Work. New York: Basic Books, 1990. 

                                                 
1 Enligt Theorell (2003) kan Psykosocial definieras som interaktionen eller samspelet mellan psykiska och 
sociala faktorer.  
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Enligt modellen ovan finns det ytterligare två dimensioner som fungerar som stöd för de 
övriga; ”ideal - arbetet” innebär bra stöd i arbetet medan den ”iso - spända” innebär ökad 
riska för sjukdom (Theorell, 2003). 
 
För en lyckad hälsofrämjande satsning krävs det en rad olika förutsättningar och 
ställningstaganden innan arbetet kan påbörjas. Arneson (2005) beskriver att arbetet behöver 
både struktur och process för att fungera. Detta innefattar bland annat stödjande miljöer, ett 
gott ledarskap och deltagande från medarbetare inom hela organisationen. Avslutningsvis 
krävs också en väl genomarbetad utvärdering för att veta hur det hälsofrämjande arbetet ska 
fortgå i framtiden. 
   

2.5 STATENS HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD HÄLSA I ARBETSLIVET 

      
Statens offentliga utredningar (SOU) har utarbetat ett förslag på en handlingsplan för ökad 
hälsa i arbetslivet (Rydh, Lundgren, Målsäter och Härmä, 2002) och enligt utredningen är det 
framförallt i samspelet mellan individ och arbetsplats som ett hälsosamt arbetsliv kan 
utvecklas. Arbetslivet måste utformas utifrån den enskildes möjligheter och tillsammans har 
individen och arbetsgivaren ett ansvar för att medarbetarna ska orka arbetsåren ut. Förslaget 
till handlingsplanen utgår ifrån att skapa förutsättningar för varje medarbetare, aktör och 
process vilket syftar till att öka individens vilja, förmåga och möjlighet att delta i arbetslivet. 
(ibid.)  
Citatet nedan visar vad de finner viktigt i arbetet mot ett hälsosammare arbete; 
 

Ett effektivt arbete mot ohälsa i arbetslivet kräver gemensamma kunskaper, värderingar 
och insatser. För att åstadkomma sådana förutsättningar krävs omfattande 
informationsaktiviteter.  

(Rydh et al. 2002 s. 13) 
 
Vidare framhåller Rydh et al. (2002) ett antal områden för ökad kunskap och information. 
Områdena berör bland annat individens ansvar för den egna hälsan, arbetsgivarens ansvar för 
hälsa på arbetsplatsen samt arbetsplatsens betydelse för medarbetarnas välbefinnande.  
 

Det råder ett starkt samband mellan arbetsplatsförhållanden och anställdas sjukfrånvaro. 
Arbetsplatsen är den viktigaste och kanske ofta den enda arenan för effektiva förebyggande 
och rehabiliterande åtgärder för att minska sjukfrånvaron oavsett hur sjukdomen orsakats.    
     

(Rydh et al. 2002 s. 14) 
 
För att nå målet med att orka arbeta till slutet av pensionsåren är det viktigt att använda sig av 
företagshälsovården och dess speciallistkunskaper (Rydh et al. 2002). De utgör en resurs för 
arbetsgivaren genom att bland annat bidra till en bättre hälsa hos de anställda. Detta gynnar 
produktionsresultat och arbetsplatsens ekonomiska utveckling. Genom att integrera 
företagshälsovårdens verksamhet i företagsledningen fungerar den på bästa sätt. (ibid.) 
      
Nästkommande stycken beskriver utbildningen Skiftarbetarkörkortets olika teoridelar och 
dess betydelse i samband med skiftarbete. 
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2.6 NUTRITION OCH SKIFTARBETE 

 
Arbete utanför det traditionella dagtidsarbetet stör de normala biologiska rytmerna i kroppen 
Lennernäs (1993). I hennes avhandling om nutrition och skiftarbete fokuseras det på 
kopplingen mellan skiftarbete, näringsintag, måltidsmönster och näringstillstånd. (ibid.) 
Enligt Lennernäs (1993) finns det inga dagliga rekommendationer för hur skiftarbetare bör äta 
men några generella riktlinjer bör ändå uppmärksammas. Skiftarbetare bör försöka äta 
regelbundet, vid ungefär samma tidpunkter oavsett vilket skift personen ska arbeta. Personen 
bör även tänka på att äta ett reducerat mål mat under natten och inte en vanlig måltid. En del 
studier menar att ett varmt mål mat är att föredra medan andra inte gör det. (ibid.) I fler 
studier (Lennernäs, 1993; Lennernäs, Hambraeus, Åkerstedt, 1995) visades det att 
skiftarbetare ofta associeras till motsatsen mot rekommendationerna. Nämligen oregelbundna 
måltider samt intag av energi på natten. Detta visades tydligt i Lennernäs (1993) studie och 
omfördelningen av kostintag vid nattskiftarbete kan ha ett samband med det totala serum 
kolesterolhalten samt LDL - kolesterolhalten2 i blodet. Dessa vanor kan senare i livet påverka 
olika sjukdomstillstånd bland annat metabola3 sjukdomar. Enligt Lennernäs (1993) är det inte 
nödvändigt att äta på natten för att tillgodose kroppen med en tillräcklig mängd energi över 
dygnet men det kan däremot ha betydelse för personens välbefinnande samt prestationen i 
arbetet. (ibid.)           
 
Studien (Lennernäs, 1993) genomfördes på tre grupper inom industriarbete och resultatet 
visade inga skillnader mellan grupperna (inkluderade treskifts-, tvåskiftarbete och 
dagtidsarbete) med hänsyn till genomsnittligt intag av energi och näringsämnen. Studien 
visade heller inga skillnader mellan kostens energitäthet, kaffe/te konsumtion, BMI (Body 
Mass Index) eller blodfetter. Inga märkbara skillnader konstaterades mellan dygn med olika 
typer av skift däremot drack samtliga deltagare i studien mer alkohol under lediga dagar. 
Intaget av kaffe/te, kolhydrat och sackaros minskade även det under lediga dagar hos ett par 
av undersöknings grupperna. (ibid.) 
 
Ovanstående angående att skiftarbetare omfördelar sitt näringsintag får stöd från ytterligare en 
studie (Lennernäs, Hambraeus, Åkerstedt, 1995). Denna studie stödjer även att 
omfördelningen av dygnets näringsintag vid nattskift kan påverka bland annat kroppens 
metabolism. Däremot framkommer det i denna studie att skiftarbetare minskar på 
konsumtionen av kaffe och sackaros under nattskiftet i jämförelse med förmiddags- och 
eftermiddagsskift och inte endast under lediga dagar som i den föregående studien. (ibid.)  
 

2.7 SÖMN OCH SKIFTARBETE 
 
Skiftarbetare förknippas ofta med flera olika hälsorelaterade problem och inte minst med 
sömnproblem och en känsla av utmattning (Axelsson, Åkerstedt, Kecklund och Lowden 
2004). Vissa människor tolererar bättre än andra att arbeta skift. Enligt en studie av Axelsson 
et al (2004) är det emellertid av begränsad kännedom om varför det i så fall skulle vara så. En 
                                                 
2 LDL – Low Density Lipoprotein. Kallas även ”dåligt kolesterol” (Sonesson & Sonesson, 2004). 
3 Metabolism, kroppens ämnesomsättning. Störningar kan leda till bland annat förhöjda blodfetter (Sonesson & 
Sonesson, 2004). Metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett flertal risktillstånd till följd av störningar i 
ämnesomsättningen. Hit räknas bukfetma, högt blodtryck, insulin resistens, rubbningar av blodsocker och vissa 
blodfetter (Lennernäs & Wiberg, 2006). 
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orsak till varför en del människor sämre kan hantera en skiftgång kan enligt forskarna vara att 
det finns missnöje med skiftschemat. Missnöjet kan i sin tur bero på hur individen bemästrar 
det dagliga mönstret av sömn och sömnighet. Känsligheten för förkortade och/eller 
oregelbundna sömnperioder leder till mer sömnproblem under de perioder som personen 
arbetar flera olika skift. I denna studie är skiftpassen indelade i natt-, förmiddags- och 
eftermiddagsskift. Studien visar att sömnen kan förkortas med upp till 3,2 timmar mellan två 
olika skift. Det betyder att om den normala sömnperioden är åtta timmar på en natt så sover 
personen endast 4,8 timmar. Dessa förkortade sömnperioder leder givetvis till störd sömn och 
sömnighet. För att undvika dessa perioder av sömn och sömnighetsbesvär bör personerna 
undvika snabba växlingar mellan olika skift. (ibid.) 
 
Att arbeta utanför de traditionella arbetstiderna är en växande situation för många människor i 
Europa (Lowden, Holmbäck, Åkerstedt, Forslund, Lennernäs och Forslund, 2003). 
Sömnlöshet och utmattning är, som ovan angivet, rapporterat i större utsträckning hos 
skiftarbetare än hos dagtidsarbetare. Problemen med sömnbrist ger även negativa effekter på 
metabolismen och olika endokrina funktioner. En förändring i näringsintag har också 
uppmärksammats i samband med skiftarbete. Enligt Lowden et al. (2003) har betydelsen av 
vad som äts och på vilka tidpunkter måltiderna intas under dagen en effekt på hur personen 
mår efter måltiden, sömnighet och prestation kan påverkas. Hur uppmärksam och effektiv 
personen är efter en måltid beror dels på dess innehåll, studien visar en signifikant skillnad. 
Högt intag av kolhydrater gör personen tröttare jämfört med om intaget består av en större 
mängd protein och fett. Studien visar även att tidpunkten på dygnet för måltiden har en 
betydelse för effekterna efter en måltid. Resultatet tyder på att skiftarbetare bör reducera sitt 
intag av kolhydrater för att behålla vakenheten samt att tänka på vilka tidpunkter som bäst 
gynnar arbetet. (ibid.) 
 
Ytterligare en företeelse som kan underlätta nattarbete är exponeringen av ljus. I en studie av 
Lowden, Åkerstedt och Wibom (2004) undersöks om starkt och klart ljus kan häva sömnighet 
och melatonin4 påslaget under natten. Nattskiftsarbetarna får vistas i ett rum med starkt ljus 
under korta perioder under natten till exempel i samband med en paus i arbetet. Resultatet 
visar på positiva effekter både psykiskt och på vakenheten och senare även på sömnen efter 
skiftet. Däremot är det inte bra att använda sig av metoden för sent på natten, efter klockan 
04.30, då det kan påverka insomningen efter nattskiftet negativt. Även normalt ljus visar 
positiva effekter på vakenheten men i kombination med det extra starka och klara ljuset blir 
effekten den bästa. (ibid.)   
 

2.8 ALKOHOL OCH SKIFTARBETE  

      
Enligt Hermansson, Helander, Brandt, Huss och Rönnberg (2002) har fler studier visat att en 
riskkonsumtion av alkohol kan leda till ökad sjukfrånvaro på arbetet. Problemdrickare och 
alkoholister har fler sjukfrånvarodagar jämfört med personer utan alkoholrelaterade problem. 
Detta har bland annat visat sig genom att personer med alkoholproblem har rapporterats 
frånvarande från arbetet till följd av sitt drickande. Genom att använda data utifrån 
kartläggningar om alkoholvanor kan forskare räkna ut en signifikant höjning av dels antal 
saknade dagar från arbetet men också kostnader av ogiltig frånvaro samt reducerad 
effektivitet för individer med hög alkoholkonsumtion. (ibid.) Alkoholproblem är vanligt i 
västerländska kulturer och är förknippat med både medicinska och sociala konsekvenser 
                                                 
4 Melatonin är ett hormon som verkar bland annat sömngivande. Produktionen ökar under natten (Sonesson & 
Sonesson, 2004) 
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(Hermansson, Helander, Huss, Brandt, Rönnberg, 2000) och att tidigt identifiera 
alkoholproblem kan bland annat reducera olyckor som leder till personskador. Att tidigt 
identifiera en förhöjd och riskfull nivå av alkohol kan även reducera konsumtionen samt den 
ogiltiga frånvaron från arbetet (Hermansson, Knutsson, Rönnberg, Brandt, 1998; Hermansson 
et al, 2002).  Följaktligen visar flera studier att arbetsplatser bör arbeta fram rutiner och 
metoder för att identifiera och motverka alkoholrelaterade problem på ett tidigt stadium 
(ibid.). Ett enkelt sätt att introducera en mätning av alkohol är att göra det i samband med 
arbetsplatsens återkommande hälsokontroller (Hermansson et al, 1998). Enligt Hermansson et 
al (2002) är en bra metod att använda sig av vid dessa hälsokontroller ett frågeformulär som 
kallas för AUDIT (the Alcohol Use Disorders Idenification Test). Formuläret visar på ett 
noggrant sätt personens egen uppskattning av sitt alkoholintag och därmed om personen har 
alkoholproblem. Det kan vara klokt att kombinera ett psykologiskt test som AUDIT med ett 
biologiskt test, till exempel ett blodprov (Hermansson et al 1998, Hermansson et al, 2002). Ett 
sådant test är CDT (Carbohydrate-Deficient Transferrin)5 som visar på individuella skillnader 
på en grupp med personer som har ett ökat intag av alkohol (Hermansson et al, 2002). 
      
Enligt Hermansson et al (1998) bör de personer som visar en förhöjd konsumtion av alkohol 
bli kontaktade personligen via telefon av till exempel företagshälsovården för en mera positiv 
respons i jämförelse med kontakt via brev. Det är även av betydelse att personerna själva ber 
om hjälp angående sitt alkoholproblem, möjligtvis efter påtryckningar av arbetsledare, för att 
slutresultatet ska bli det bästa. (ibid.) 
 
Alkoholkonsumtionen på samma arbetsplats tycks i vissa fall variera i mängd mellan 
dagtidsarbetare och skiftarbetare (Hermansson, Knutsson, Brandt, Huss, Rönnberg, Helander, 
2003). Ett flertal tidigare studier har visat att skiftarbetare har högre nivåer av 
alkoholkonsumtion än vad dagtidsarbetare har men det finns även forskning som visar 
motsatsen. (ibid.) Denna studie syftar till att försöka ta reda på om det finns någon skillnad på 
alkoholkonsumtionen mellan dagtidsarbetare och skiftarbetare utifrån de tester (AUDIT och 
CDT) som även använts i ovanstående studier. Enligt Hermansson et al (2003) tyder resultatet 
på att det inte finns en ökad konsumtion av alkohol hos skiftarbetare i jämförelse med 
dagtidsarbetande. (ibid.) 
 
Nästa stycke beskriver ett projekt som innehåller flera av de förutsättningar, för att på bästa 
sätt genomföra ett hälsofrämjande arbete, som ovanstående rubriker har tagit upp. Bland annat 
det som Arneson (2005) belyser i sin studie om att lyckas med hälsofrämjande arbete. 
 

2.9 ARBETE OCH HÄLSA INOM PROCESS OCH VERKSTADSINDUSTRI, AHA – PROJEKTET 

 
Inledningen till detta stycke börjar med ett citat från Slutrapport: Del 1 Arbete och hälsa inom 
process och verkstadsindustri AHA – projektet (fortsättningsvis Slutrapport: del 1, 2004), som 
beskriver vad AHA -projektet innebär:   
 

AHA-metodiken beskriver systematiska evidensbaserade arbetsmetoder för hur 
företagshälsovårdens och företagets arbete med de anställdas hälsa och den psykosociala 
arbetsmiljön kan bedrivas   

(Slutrapport: del 1, 2004 s. 10)
  
  

                                                 
5CDT är ett mått på underskott av kolhydrater i transferrin enligt FASS.se (2008-04-18) 
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Projektet utfördes från och med år 2000 till och med år 2003 på fyra olika företag i Sverige 
med syfte att ta fram en metod som främjar hälsa och produktivitet samt att motarbeta ohälsa 
på företag och organisationer (Slutrapport: Del 1, 2004). Enligt rapporten Hälsa och 
produktivitet, Slutrapport: Del 2 AHA – studien; Arbete och Hälsa inom process- och 
verkstadsindustrin (fortsättningsvis Slutrapport: Del 2, 2005) var målet med studien att ta 
fram en metod som på ett kostnadseffektivt sätt hjälper företag och organisationer att 
vidmakthålla de anställdas hälsa samt förebyggandet av ohälsa. Hjälpmedlet blev ett 
arbetskraftsindex. Genom att mäta de anställdas arbetsförmåga med hänsyn till kvalitativa 
(hälsa och funktion) och kvantitativa (arbetad tid och sjukfrånvaro) aspekter uppstod ett bra 
mått att utgå ifrån när jämförelser sedan görs på en företeelse till exempel före och efter en 
hälsofrämjande insats. (ibid.) Metodiken i AHA - projektet lämpar sig bäst för anställda inom 
medelstora till stora företag inom process och verkstadsindustrin (Slutrapport: Del 1, 2004). 
 
Fokus ligger på fyra vanliga besvärsområden med tillhörande livsstilsfaktorer; nack- och 
ryggbesvär, hjärt- och kärlsjukdom, luftvägssjukdom och riskfyllda alkoholvanor 
(Slutrapport: Del 1, 2004). Under första steget i AHA - metoden görs en kartläggning av 
personens livsstil och hälsa kopplat till de fyra olika besvärsområdena i form av en 
vetenskapligt utprovad enkät. Alla anställda får en personlig återkoppling utifrån enkätsvaren 
(steg två) samt en återkoppling på gruppens gemensamma resultat. Steg tre, det sista steget, 
bygger på förebyggande och rehabiliterande åtgärder utifrån medarbetarnas enkätsvar och 
återkoppling. Insatserna kan innebära åtgärder kopplade till livsstilsfaktorer och 
arbetsmiljöfaktorer på både individ och gruppnivå. (ibid.)  
      
En av slutsatserna utifrån projektet lyder enligt följande citat; 

 
Att investera i hälsofrämjande insatser som påverkar arbetsförmågan hos 
arbetskraften leder till produktivitetsökning  

(Slutrapport: Del 2 2005 s. 1) 
 
Detta kan även ses i slutresultatet för projektet, det systematiska arbetet med de anställdas 
hälsa medverkar till att minska, eller motverka en ökning, av sjukfrånvaron på företaget 
(Slutrapport: Del 1, 2004). De positiva förändringarna påverkar de anställdas hälsa, livsstil 
och psykosociala arbetsmiljö bland annat genom minskad riskkonsumtion av alkohol och 
högre antal anställda som slutat röka. Resultatet visade även på förbättringar angående 
inflytandet över den egna arbetssituationen, ledarskap, organisationsklimat och engagemang i 
företaget. (ibid.) Förbättringarna som görs genom AHA - projektets metod har som syfte att 
leda till långsiktiga förbättringar vad gäller de anställdas hälsotillstånd (Slutrapport: Del 2, 
2005) som i sin tur kan leda till förbättrade levnadsförhållanden. 
 
Utifrån AHA – metoden utarbetades en utbildning, Skiftarbetarkörkortet. 
 

2.10 SKIFTARBETARKÖRKORTET 

      
Detta stycke inleds med att beskriva utgångspunkten för vad som menas med skiftarbete i 
denna studie. Nedan beskrivs ett par typer av skiftarbete, dessa tar inte hänsyn till hur många 
skiftlag som roterar under det rullande skiftschemat utan endast till arbetspassens indelning på 
dygnet.   
 
Skiftarbete kan bli klassificerat som ”tvåskift” (förmiddag/eftermiddag) eller ”treskift” 
(förmiddag/eftermiddag/natt). Det kan också vara ett stabilt schema eller ett rullande schema 
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som personerna går efter. I Sverige definieras ett arbetsskift som dagarbete om det pågår 
mellan klockan 06.45 – 17.45 och om samma tid är återkommande varje arbetsdag. Övrig tid 
räknas som obekväm arbetstid. (Lennernäs, 1993)  
 
Skiftarbete är förknippat med ett flertal olika hälsorisker som stress, hjärtproblem och kronisk 
trötthet (Löfström, 2007). Till slut reagerade fackförbunden Metallgruppen och IF Metall och 
krävde en utredning på vad detta beror på. De tog kontakt med AFA Försäkring (grundare till 
AHA-metoden) som till att börja med hade i åtanke att ta fram en folder som informerade 
skiftarbetarna om olika risker och levnadsvanor. Det resulterade i att de utarbetade en 
utbildning, Skiftarbetarkörkortet, med syfte att ge medarbetarna ett körkort i hur de på bästa 
sätt tar hand om sin hälsa i samband med skiftarbete. Utbildningen riktar sig mot kost-, sömn- 
och alkoholvanor. (ibid.) Utbildningen har tagits fram i samarbete med experter inom dessa 
områden (arbetsmiljoupplysningen.se); Maria Lennernäs, docent i näringslära Uppsala 
universitet, Arne Lowden, sömnforskare, institutet för psykosocial medicin, Karolinska 
institutet och Ulric Hermansson, Med dr, Sekt. för beroendeforskning, Karolinska institutet. 
Så här uttrycker sig projektledaren för Skiftarbetarkörkortet i samma pressmeddelande; 
  

– Många har utmärkta kunskaper i maskinhantering, eftersom det ofta kräver ett 
maskinkörkort. Men när det gäller den egna hälsan och hur man ska jobba för att må bra, är 
kunskaperna ofta mycket dåliga.   
  (Moberg, 2005 tryckt i Löfström, 2007 s. saknas)  
 

Ett sätt att förebygga ohälsa hos skiftarbetare är att öka deras kunskaper inom just dessa 
områden, kost, sömn och alkohol (Enkätgruppen, AFA Försäkring, 2008). Detta för att 
medarbetarna lättare ska förstå sambandet mellan hälsa och dygnsrytm. Idén bygger på att:  
 

• Belysa biologiska fakta – vad händer i kroppen 
• Att förmedla vad som är viktigt utan att använda ”pekpinnar” 
• Nå ut med forskningsresultat 
• Att avdelningen går utbildningen tillsammans för att underlätta diskussion och 

förbättringar 
• Att både skiftgående och chefer går utbildningen 
• Utbildningen sker i företagets regi via en projektgrupp 
• Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete 
• Eget ansvar   

 
Enligt Enkätgruppen, AFA försäkring (2008) bör detta i slutändan leda till små förändringar i 
vardagen hos varje medarbetare som ger stora förändringar på hälsan. (ibid.)  
 
Utbildningen Skiftarbetarkörkortet har ett speciellt upplägg som alltid följs när utbildningen 
ska genomföras på en arbetsplats;  
 

1. Ledningen fattar beslut 
2. Projektgrupp utses som är sammansatt av representanter från arbetsgivare, arbetstagare 

och företagshälsovård. 
3. Projektgruppen utbildas på AFA Försäkring . 
4. Förankring hos testgrupp och övriga organisationen. 
5. Besvara en hälso – och livsstilsenkät. 
6. Individuellt svar från enkäten. Detta ska öka motivation inför utbildning genom att få 

en tankeställare om sin egen hälsa. 
7. Utbildning i kost, sömn och alkoholfrågor. 
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8. Gruppsvar på enkäten. Genom gruppdiskussion få till stånd handlingsplaner för 
åtgärder inom gruppen. 

9. Uppföljning.     
(Löfström, 2007 s. saknas)  

 
Maria Morberg, projektledare för Skiftarbetarkörkortet menar att det är en rättighet för de 
anställda och en skyldighet för arbetsgivare att utbilda sina medarbetare i hur de bäst tar hand 
om sin hälsa vid skiftarbete (Löfström, 2007) 
 
Under 2007 kom företagshälsovården på ett utav Outokumpu Stainless industrier i Sverige 
kontakt med utbildningen Skiftarbetarkörkortet och efter att ha förankrat idén hos 
företagsledningen skickades en projektgrupp iväg på utbildning hos grundarna på AFA 
Försäkring. Den första avdelningen på Outokumpu Stainless utbildades under våren 20076.   
Nedan följer en kort beskrivning om det, för studien, aktuella företaget. 
 

2.11 OUTOKUMPU STAINLESS  

 
Outokumpu Stainless är ett internationellt företag som tillverkar rostfritt stål med en vision 
om att vara världens främsta och mest självklara leverantör inom området med grunden i 
utmärkt utfört arbete (outokumpu.com, 2007). Huvudkontoret finns i Espoo, Finland men 
industrier finns i 30 olika länder med mer än 8000 personer anställda. Omsättningen under 
2007 uppgick till 6,9 miljarder EUR. (Ibid.)  
 
Företagets styrs genom fyra etiska principer (outokumpu.com/37254.epibrw, 2007). Den 
första är mänsklig värdighet – människor bör bli jämlikt och rättvist behandlade oavsett etnisk 
tillhörighet, religion, politiska åsikter, ålder, kön eller sexuell läggning. Outokumpu står för 
mänsklig värdighet och fördömer all form av diskriminering. Nästa princip är hållbart 
genomförande – och syftar till att vår planet inte enbart är till för den nuvarande generationen, 
mänskligheten har ett ansvar att säkra framtiden för jorden och dess resurser. Gott 
medborgarskap i företaget – är den tredje principen och innebär bland annat att Outokumpu 
Stainless observerar de lagar och regler som finns i det aktuella landet för företag och 
anställda. Dessa kompletteras sedan med företagets egna riktlinjer för att det ska 
överensstämma med både landets och företagets regler. Detta är en förutsättning för att bli 
världens mest framgångsrika företag inom industrin för rostfritt stål. Den sista principen är en 
hälsosam arbetsplats – en hälsosam och positiv arbetsplats är ursprunget och styrkan för alla 
anställda på en arbetsplats. Det är även till nytta för familjer, vänner och kollegor. Det är 
Outokumpu Stainless skyldighet att främja välmåendet hos hela arbetsstyrkan och att höja 
säkerheten i arbetet. Framförallt företagsledningen bör vara ett bra exempel när det gäller att 
skapa rättvisa och att leda öppna och interaktiva kommunikationer mellan medarbetare. (ibid.) 
      
Som ett led i att arbeta för att nå målet med att vara världsledande inom industrin för rostfritt 
stål har företagshälsovården på en av fabrikerna i Sverige (den för studien aktuella 
arbetsplatsen) fått i uppdrag av företagsledningen och facket att arbeta hälsofrämjande 
gentemot de anställda7. Även om uppdraget kommer från företagsledningen så arbetar 
företagshälsovården mycket självständigt. Detta gör de bland annat genom att erbjuda 
medarbetarna en utbildning i Skiftarbetarkörkortet. Syftet är att öka kunskapen om de delar 
som ingår i utbildningen och att var och en ska ta till vara på de bitar som rör dem själva. Var 

                                                 
6 Kristina Dahlberg, Ergonom/ Leg. Sjukgymnast Outokumpu Stainless. Muntlig kommunikation (2008-04-01) 
7 Kristina Dahlberg, Ergonom/ Leg. Sjukgymnast Outokumpu Stainless. Muntlig kommunikation (2008-04-01) 
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och en ska få verktyg till att på egen hand eller tillsammans med personalen på 
företagshälsovården få möjlighet att förbättra sin hälsa. Genom att själva lägga till aspekten 
fysisk aktivitet till Skiftarbetarkörkortet menar företagshälsovården att de bästa 
förutsättningarna för ett förbättrat beteende finns för de anställda. (ibid.) 
 

2.12 FYSISK AKTIVITET OCH SKIFTARBETE 

 
Som tidigare nämnt har företaget själva valt att lägga till aspekten fysisk aktivitet till 
utbildningen Skiftarbetarkörkortet. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att hantera svårigheterna 
med att arbeta skift8. Världshälsoorganisationen, WHO har arbetat fram riktlinjer för att 
främja fysisk aktivitet i Europa (World Health Organization, 2007). De menar att fysisk 
aktivitet kan ha olika betydelse för olika människor men det viktigaste är att inte glömma bort 
att människan är gjord för att röra på sig. Idag är övervikt ett allt vanligare hälsoproblem, men 
också ett ekonomiskt problem. Ett problem som tidigare var väldigt sällsynt i och med 
människan var mer fysisk aktiv. Deras definition av vad fysisk aktivitet innebär är att varje 
kroppslig rörelse som orsakas av en sammandragning i skelettmuskulaturen och som kräver 
energi för att utföras är fysisk aktivitet.  
 
Nedan följer ett citat från Steps to Health. A European framework to promote physical 
activity for health;  
 

Physical activity is one of the major lifestyle-related health determinants. Widespread 
acknowledgement of this fact is vital in addressing the impact of physical inactivity on the 
risk of developing a number of chronic diseases.  

     
(World Health Organization, 2007 s. 5)

   
Citatet nedan får framlyfta betydelsen av fysisk aktivitet ytterligare; 
 

Walking is one of the first things an infant wants to do, and one of the last any of us wants 
to give up…    
 
                (Sussman  and Goode tryckt i World Health Organization, 2007 s. 6)      

 
Enligt Mai-Lis Hellénius, professor Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, 
Vårdvetenskap och Samhälle, har de personer med oregelbundna matvanor större riska att 
drabbas av bukfetma (Samuelsson, 2007). Det är i sin tur kopplat till en högre förekomst av 
det metabola syndromet samt en risk för ett flertal följdsjukdomar. Enligt Hellénius 
(Hermansson, 2008) är anledningen till att just bukfetma är extra riskfyllt, med koppling till 
det metabola syndromet, att bukens fettceller är mera aktiva och lättare kan gå in i 
blodomloppet. Där påverkar fettet kroppens kärl, lever, blodfetter och blodtryck på ett 
negativt sätt. Fysisk aktivitet har visat sig vara det bästa sättet att undvika och förbättra 
bukfetman och därmed riskerna med det metabola syndromet. (ibid.) 
 
I en studie av Halldin, Rosell, de Faire och Hellénius (2006) undersöks det om 60 åriga män 
och kvinnors anknytning till fysisk aktivitet, på fritid och arbetstid relaterad till det metabola 
syndromet visade en högre allmän förekomst av det metabola syndromet. Var fjärde man och 

                                                 
8 Kristina Dahlberg, Ergonom/ Leg. Sjukgymnast Outokumpu Stainless. Muntlig kommunikation (2008-04-01) 
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var femte kvinna i studien hade motsvarande vanor som förknippas med det metabola 
syndromet. Metabola syndromet handlar om en samling av faktorer som påverkar 
ämnesomsättningen i kroppen på ett negativt sätt. Det är därmed större risk att drabbas av 
problematik med till exempel insulinresistens, nedsatt glukostolerans, förhöjt blodtryck och 
förändrade värden av blodfetter. Ytterligare en egenskap hos det metabola syndromet är fetma 
och framförallt bukfetma som är en särskild riskfaktor för att drabbas av sjukdom. Enligt 
Halldin et al. (2006) är sjukdomsutvecklingen fortfarande otillräckligt undersökt men faktorer 
som fetma, en stillasittande livsstil, felaktig kost och genetiska faktorer är kända för att bidra 
till utvecklingen av det metabola syndromet. De mest associerade sjukdomstillstånden i 
samband med syndromet är hjärt- och kärlproblematik och diabetes typ 2 men även cancer av 
olika former till exempel prostatacancer, bröstcancer och koloncancer9. Studien visade klara 
fördelar med fysisk aktivitet, både som förebyggande mot det metabola syndromet men också 
som behandling. (ibid.) 
 
Med tanke på det ovan angivet angående det metabola syndromet, fysisk aktivitet och övrigt 
angivet om svårigheter med att bland annat äta och sova på ett fördelaktigt sätt i samband med 
skiftarbete kan fysisk aktivitet vara en utav de viktigaste skyddsfaktorerna för att inte riskera 
att drabbas av följdsjukdomar senare i livet. 

 

2.13 SAMMANFATTNING AV BAKGRUND 

 
Utbildningen Skiftarbetarkörkortet är en hälsofrämjande insats som kräver noggrann 
planering, genomförande samt uppföljning. Utifrån det material som tagits del av i studiens 
bakgrund framgår det att för att lyckas med en sådan hälsofrämjande satsning på ett företag 
bör arbetet ske på ett visst sätt med ett antal utgångspunkter. För att börja från början: Enligt 
Arbetsmiljölagen (Gullberg och Rundqvist, 2004) har arbetsgivaren skyldighet att arbeta 
förebyggande mot ohälsa och olycksfall på en arbetsplats. Detta bör alltid finnas som 
utgångspunkt för ett hälsofrämjande arbete. Att involvera företagshälsovården i arbetet kan 
ses som en självklarhet då de bör ha kunskap i att identifiera samt beskriva sambandet mellan 
arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa (Gullberg och Rundqvist, 2004). 
 
Vidare framgår det enligt Arneson (2005) att arbetet bör ha Struktur det vill säga att arbetet 
bör organiseras och resurser måste avsättas. Ledningen bör delta i arbetet och anse att det är 
betydelsefullt samtidigt som varje medarbetare måste ta eget ansvar för det hälsofrämjande 
arbetet. Process är den andra viktiga utgångspunkten enligt Arneson (2005). Det innebär att 
delaktighet och påverkansmöjlighet för varje anställd är en förutsättning, liksom socialt stöd 
från medarbetare och ledning för ett lyckat främjande arbete. Det vill säga; att arbetet bör 
karaktäriseras av delaktighet, socialt stöd, lärande, en systematiskt och strukturerad modell, en 
ekologisk ansats samt att ha ett arena perspektiv. (ibid.) Genom att göra på detta sätt har 
arbetsplatsen en möjlighet att tillsammans med medarbetarna sträva mot WHO:s beskrivning 
av hälsofrämjande som innebär att genom en process möjliggöra för människor att ta kontroll 
över och förbättra sin egna hälsa (Charter for Health Promotion, 1986). 
      
Genom att arbeta på detta sätt, som ovan angivet, med delaktighet från både medarbetare och 
chefer och ledare/chefer som ger socialt stöd samt verkar för lärande inom organisationen kan 
människor inspireras till att känna ansvar. Geller (2002) menar att det i ett förändringsarbete 
där motivation och engagemang ibland kan vara lågt behöver de anställda ett stödjade 
                                                 
9 Koloncancer är tjocktarmscancer 
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ledarskap. Enligt honom gör chefer människor ansvariga medan ledare inspirerar människor 
till att känna ansvar. Det krävs dock en balans mellan chefskap och ledarskap för att arbete 
ska bli framgångsrikt. (ibid.) 
 
Enligt Luxemburgdeklarationen (1997) är grunden för ett socialt och ekonomiskt 
välbefinnande i den Europeiska Unionen en hälsosam, motiverad och välkvalificerad 
arbetsstyrka. För att kunna uppnå det samt det ovan angivet enligt Geller (2002) och Arneson 
(2005) kan företaget arbeta utifrån en modell som kallas Krav – Kontroll – Stödmodellen 
(Karasek och Theorell, 1990). Modellen handlar om yttre psykiska krav och möjligheter till 
beslutsutrymme i arbetet tillsammans med stöd samt balansen mellan dessa (Theorell, 2003). 
Han belyser olika situationer utifrån modellen; den avspända situationen, passiva situationen 
och den spända situationen. Den spända situationen är den situation som framförallt kan leda 
till sjukdom. Den sista situationen framstår när aspekten stöd läggs till modellen. (ibid.) 
Socialt stöd kan hjälpa personen att bygga upp en buffert, som ett skydd mot tillfällen då till 
exempel stressorerna/kraven är extra höga (Karasek och Theorell, 1990). Denna modell 
används som analytiskt verktyg i resultatanalysen (kapitel 4) för studien. Ytterligare något 
som används som verktyg i resultatanalysen är Antonovskys (1991) begrepp Känslan Av 
Sammanhang, KASAM. Hans utgångspunkt gäller framförallt individer som har genomgått 
olika trauman i sitt liv. I denna studie utvidgar författaren utgångspunkten till att individer på 
en arbetsplats kan ha nytta av ett högt KASAM när det gäller att hantera de motgångar som 
uppstår i det dagliga arbetet. Ledare och chefer på en arbetsplats kan hjälpa individen och 
därmed arbetsgruppen, att höja Känslan Av Sammanhanget. Genom att ge en bakgrund till 
varje arbetsmoment ökar begripligheten till varför individen ska genomföra en viss uppgift. 
Detta ökar även hanterbarheten, individen kan lättare hantera arbetsuppgiften och även 
utveckla den till det bättre. Därmed ökas meningsfullheten i arbetet. Detta kan göra att varje 
individ känner sig betydelsefull i en stor organisation.  
 
Avsnittet om arbete och hälsa inom process och verkstadsindustri (AHA - metoden) syftar till 
att ge läsaren en grundläggande kunskap och kommer inte att närmare beröras i analysarbetet 
av studien.  
Utifrån AHA – metoden utarbetades utbildningen Skiftarbetarkörkortet (Löfström, 2007). 
Kost, sömn och alkohol är de delar som ingår i utbildningen Skiftarbetarkörkortet (ibid.). 
Dessa presenteras i arbetet för att ge läsaren en bakgrund i respektive ämne kopplat till 
skiftarbete. Utbildningen Skiftarbetarkörkortet har som syfte att ge medarbetarna ett körkort i 
hur de på bästa sätt tar hand om sin hälsa i samband med skiftarbete (Löfström, 2007). Nedan 
visas ett utdrag av de utgångspunkter som finns för utbildningen: 
 

• Belysa biologiska fakta – vad händer i kroppen 
• Att förmedla vad som är viktigt utan att använda ”pekpinnar” 
• Att avdelningen går utbildningen tillsammans för att underlätta diskussion och 

förbättringar 
• Systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete 

 
Tillsammans med dessa utgångspunkter presenteras även utbildningens upplägg i bakgrunden 
(avsnitt 2.10).   
 
Det för studien aktuella företaget har även valt att lägga till fysisk aktivitet till utbildningen. 
Enligt Halldin et al. (2006) är det den bästa metoden för att bota och förhindra uppkomsten av 
det metabola syndromet som lättare kan uppstå till följd av nattarbete, dåliga kost-, sömn- och 
alkoholvanor.  
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I studiens analys bearbetas resultatet utifrån de fokusgrupper som används som 
undersökningsmetod i arbetet. Syftet är att ta reda på medarbetares upplevelser i samband 
med utbildningen Skiftarbetarkörkortet och undersökningen har för avsikt att vara en 
utvärdering. De utgångspunkter som används i resultatanalysen är framförallt de kapitel som 
ovan nämns om hälsofrämjande arbete på arbetsplatser och företag, texterna utifrån 
Luxemburgdeklarationen (1997), Geller (2002) och Arneson (2005) är även de viktiga för 
resultatanalysen. Krav – Kontroll – Stödmodellen är även den en viktig utgångspunkt i arbetet 
liksom avsnittet om Skiftarbetarkörkortet. Avsnitten om Arbetsmiljölagen, SOU:s 
handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet samt avsnitten om hälsa och hälsofrämjande berörs 
även de i analysen liksom avsnitten angående kost, sömn, alkohol och fysisk aktivitet. 
Resultatanalysen styrs av vad som uppstår under fokusgruppdiskussionerna med 
medarbetarna. En närmare beskrivning av metoden följer i kommande kapitel. 
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3. METOD 
 
Efter avslutad utbildning i Skiftarbetarkörkortet på en av avdelningarna på företaget 
genomfördes en enklare enkätutvärdering där medarbetarna fick tycka till om utbildningen. 
Efter ytterligare en tid kände företagshälsovården ett behov av att ta reda på om de anställda 
fortfarande har användning av den kunskap som de delgavs under utbildningen. En mera 
personlig utvärdering, där medarbetarna själva har möjlighet att uttrycka sina åsikter, 
efterfrågades. Med anledning av detta började denna studie att arbetas fram. 
 
Studien är en utvärdering av utbildningen Skiftarbetarkörkortet som har gjorts på en 
avdelning på företaget Outokumpu Stainless. Utifrån Jerkedal (2005) kan utvärderingen ses 
som både en formativ utvärdering och samtidigt en summativ utvärdering. En formativ 
utvärdering innebär att den ska stödja ett pågående program till att fortsätta medan en 
summativ utvärdering i första hand är till för att i efterhand bedöma om ett genomfört 
program hade den inverkan som man hade tänkt. (ibid.) Utvärderingen av 
Skiftarbetarkörkortet kan i första hand ses som en summativ utvärdering eftersom syftet är att 
ta reda på vad medarbetarnas upplevelser är i samband med utbildningen men den är 
samtidigt formativ då utvärderingen även är till för att stödja utbildningen på andra 
avdelningar på företaget. Jerkedal (2005) för en diskussion om att dela in utvärderingar i två 
grupper. Antingen är de pragmatiska eller vetenskapliga. Den pragmatiska utvärderingen 
avser att göra största möjliga nytta för beställaren medan den vetenskapliga avser största 
möjliga precision inom vetenskapen. Han uttrycker sig tillhöra den grupp som menar att 
forskare bör avse att genomföra en utvärdering både med största möjliga vetenskapliga 
precision samt med största möjliga nytta för beställaren. (ibid.) Min avsikt med denna 
utvärdering är att ha den största möjliga vetenskapliga precision som krävs för en C-uppsats 
samtidigt som min önskan är att företaget ska få nytta av det resultat som utvärderingen ger.   
      

3.1 FOKUSGRUPPER 
 
Jag har valt att göra utvärderingen av Skiftarbetarkörkortet med hjälp av fokusgrupper. Nedan 
följer en närmare förklaring till vad det innebär enligt Wibeck (2000): 
 
En fokusgruppstudie innebär att forskaren samlar en grupp personer för att diskutera ett på 
förhand bestämt ämne som berör samtliga deltagare. Diskussionen sker under en begränsad 
tid och leds av en samtalsledare – moderator. Wibeck (2000) använder sig av en definition av 
fokusgrupper enligt Morgan, 1996:  
  

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 
ämne som bestämts av forskaren. 

 (Wibeck, 2000 s. 23) 
 
Anledningen till valet av fokusgrupper i studien var att både jag och företaget ville få en 
djupare inblick i medarbetarnas personliga uppfattning om utbildningen Skiftarbetarkörkortet. 
Detta stämmer väl överens med Wibeck (2000) som anser att fokusgrupper passar bra vid 
studier som undersöker handlande och motivation inför ett visst ämne samt att ge en bredare 
aspekt än vid individuella intervjuer (ibid.). Att lyssna till lika många medarbetare med hjälp 
av individuella intervjuer skulle ta betydligt längre tid att genomföra och med tanke på den 
tidsbegränsning som en C – uppsats kräver tycks valet av fokusgrupper vara ett bra alternativ. 
Med samma anledning avgränsas antalet deltagande till två fokusgrupper med fyra till fem 
personer i varje grupp. Diskussionen planerades pågå ungefär en timme per fokusgrupp. 
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Enligt Wibeck (2000) bör en fokusgruppstudie pågå ungefär en och en halvtimme för att få 
tillräckligt med data (ibid.) men med ytterligare en hänvisning till tidsbegränsningen är målet 
att diskussionen ska pågå ungefär en timme. Fördelen med att välja en mindre grupp till 
studien är att alla kan ha ögonkontakt, vilket ger en mer bekväm och mindre hotfull 
gruppsituation (Wibeck, 2000). Det är även lättare att ge varandra bekräftelse och samtalen 
kan nå ett djup som kanske inte uppstår i en grupp med fler medlemmar.  
    

3.2 DESIGN 
 
Jag finner att utvärderingen av Skiftarbetarkörkortet med hjälp av fokusgrupper har vissa 
likheter med ett etnografiskt synsätt på det viset att avsikten har varit att studera medarbetarna 
i deras egen miljö. Ett etnografiskt synsätt innebär enligt LeCompte and Preissle (Cohen, 
Manion och Morrison, 2002) att ge en så levande och verklighetsbaserad beskrivning som 
möjligt av en studiegrupp. Syftet har även varit att få en inblick i medarbetarnas upplevelser 
av utbildning. Vidare skildrar Hitchcock och Hughes (Cohen, Manion & Morrison, 2002) 
etnografi som en beskrivning av den kulturella kunskapen inom en grupp och en beskrivning 
av de aktiviteter som är relaterade till en viss grupp sett ur deltagarnas perspektiv. En 
etnografisk undersökning ses även som ett sätt att studera sociala beteenden och sociala 
strukturer utifrån objektets perspektiv. (ibid.)  
Genom att studera medarbetarna i deras egen miljö hoppades jag kunna ta del av kulturen och 
förhållningssättet som medarbetarna har gentemot varandra, företaget och företagets satsning 
på hälsa och på det viset utvärdera om den hälsofrämjande satsningen har nått dit företaget 
vill. Frågan är också om företagets mål har varit detsamma som medarbetarnas. Vid 
eventuella skillnader avser jag även att försöka förstå varför dessa har uppstått.   

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH URVAL 
 
Metoden bör ses som kvalitativ då data som insamlas återger personliga åsikter och 
värderingar snarare än ett stort antal medarbetare med liknande åsikter (Trost, 1997). För att 
höja kvaliteten i fokusgruppstudien finns det enligt Wibeck (2000) ett antal företeelser 
forskaren bör fundera runt i förväg. Val av plats har en stor betydelse för gruppdeltagarnas 
känsla av trygghet. Platsen bör vara väl känd för gruppdeltagarna och samtidigt verka 
stimulerande för en öppen diskussion. (ibid.) För att uppfylla detta fick medarbetarna själva 
välja lokal för diskussionstillfället vid respektive avdelning.   
 
Det är också viktigt att moderatorn klargör för konfidentialiteten i studien. Det vill säga att de 
uppgifter som framkommer under studien endast når ett fåtal berörda personer innan data är 
bearbetad. Bearbetningen gör det, så långt som möjligt, omöjligt för utomstående att 
identifiera personer som medverkar i studien och/eller deras åsikter. (Wibeck, 2000; 
Vetenskapsrådet, 1990) En hög grad av konfidentialitet kan vara avgörande för vilken 
omfattning diskussionen i fokusgruppen får vilket i sig även är avgörande för kvaliteten av 
fokusgruppstudien (Wibeck, 2000). För att uppfylla detta krav på konfidentialitet byts namn 
på medverkande personer i studien ut, ljudinspelningen innefattar inga personuppgifter och 
inspelningen förvaras så att utomstående inte har tillgång till data.  
Även valet av deltagare har betydelse för kvaliteten och det kan vara positivt att vända sig till 
en redan befintlig grupp där deltagarna redan känner varandra (Wibeck, 2000). Risken för att 
deltagarna är rädda för diskussionen och risken för att allas åsikter inte blir hörda minskar. 
Gruppen är då mer homogen och människor som finner ett samförstånd mellan varandra ger 
en mer personlig åsikt i ämnet som diskuteras. (ibid.) Enligt Vetenskapsrådet (2003) är det 
viktigt att tänka på urvalet av deltagarna, att de representerar den grupp av människor som 

 22



studien är tänkt att utgå ifrån och att inte selektera gruppen alltför snävt (ibid.). Med 
anledning av detta samt ovan angivet utifrån Wibeck (2000) har jag valt att vända mig till två 
skiftlag som arbetar på företaget som efterfrågat utvärderingen av Skiftarbetarkörkortet, med 
en förfrågan angående frivilligt deltagande i fokusgruppstudien. Avgränsningen gäller dock 
inte ålder, kön eller övriga intressen utanför jobbet. Uppfattningen är att det kan vara 
intressant med en viss typ av skillnader mellan personerna.  
 
Förfrågan angående deltagandet i studien inleddes med ett informationsmöte mellan mig, 
företagsrepresentanten och personalombudet för det tänkta skiftlaget. De aktuella skiftlagen 
valdes helt ut beroende på skiftschemat kopplat till den aktuella tidsperioden och därmed 
lämpliga dagar med hänsyn till arbetet hos både forskaren och arbetsgruppen. 
Personalombudet fick till att börja med ett missivbrev (se bilaga 7.1) att dela ut till ”sitt” 
skiftlag med syfte att informera dem om studiens syfte och tillvägagångssättet. Detta var inga 
problem när det gällde ett utav skiftlagen. När jag skulle träffa personalombudet för det andra 
skiftlaget fick hon i sista stund förhinder och därför informerade företagsrepresentanten 
personalombudet istället. Enligt Vetenskapsrådets (1990) riktlinjer för informationskravet bör 
informationen belysa deltagarnas roll i studien, att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande. Viktigt är också att belysa att de uppgifter som framkommer 
under samtalet i fokusgruppen enbart är till för studiens syfte och inte för något annat. (ibid.)  
Vid utformandet av missivbrevet användes de råd som finns utifrån Dahmström (2005).  
        
Denna typ av studie, fokusgrupp, som bygger på frivilligt deltagande med syfte att belysa 
deltagarnas egna upplevelser kring ett ämne skulle vara omöjlig att genomföra utan att 
uppfylla Vetenskapsrådets (1990) krav på samtycke. Det innebär att deltagarna själva måste 
samtycka till medverkan i studien och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande 
utan negativa påföljder för personen. När en person väljer att avvika från pågående studie går 
det emot god forskningssed att övertala eller aktivt försöka påverka personen till att stanna 
kvar i studien. (ibid.) Tillsist bör klart framgå att data som samlas under fokusgruppen endast 
används för studiens syfte och inte till något annat, detta för att uppfylla kravet på nyttjande. 
Kravet gäller både data som framkommer under fokusgruppen och personuppgifter på 
deltagarna. (Vetenskapsrådet, 1990) 
Ytterligare en företeelse som Wibeck (2000) belyser är betydelsen av att analysera data på ett 
noggrant sätt för att sedan kunna göra en så tydlig och korrekt presentation av materialet som 
möjligt (ibid.). För att underlätta detta väljer jag att använda mig av ljudinspelning under 
fokusgruppstudien. Detta för att jag som moderator ska kunna rikta hela min uppmärksamhet 
mot deltagarna och inte behöva anteckna under själva fokusgruppsituationen.   
Ljudinspelningarna från fokusgrupperna kommer efter avslutat arbete att arkiveras på 
Högskolan i Gävle enligt gällande bestämmelser.  
  
Inledningen till mötet med fokusgrupperna började med en kortfattad ytterligare information 
(liknande den i missivbrevet) för att påminna deltagarna om tillvägagångssättet och syftet 
med studien (se bilaga 7.2).     
 
Att använda fokusgrupper som studiemetod för utvärderingen om medarbetares upplevelser 
av Skiftarbetarkörkortet var för forskaren en ny men intressant erfarenhet. Metoden kändes 
användbar för ändamålet och ett flertal sammanträffanden och liknande åsikter och 
erfarenheter uppstod mellan grupperna. Dessa kommer att analyseras och presenteras i 
följande kapitel utifrån en innehållsanalys (Wibeck, 2000). Detta innebär att studera innehållet 
i transkriptionen med utgångspunkt i att försöka besvara syftet med studien. Innehållsanalyser 
kan även ses som horisontella eller vertikala. I detta fall är utgångspunkten horisontell vilket 
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innebär att ämnen som återkommer i båda grupperna belyses. Detta är lämpligt i grupper som 
liknar varandra. En vertikal innehållsanalys innebär däremot att varje grupps resultat 
analyseras var för sig. (ibid.) 
 
Det material som samlades in under fokusgrupperna via ljudinspelning har sedan 
transkriberats näst intill ordagrant. Detta för att minska risken med att missa skiftningar i talet 
så som tvekanden och avbrytningar med mera. Att transkribera på detta sätt är tidskrävande 
och ger ett stort material men kändes ändå bäst för författaren. För att sedan kunna skildra 
likheter mellan de båda grupperna har färgpennor använts, en färg för respektive område. I 
och med att den data som samlats in är i form av en diskussion presenteras inget separat 
resultat i studien utan det presenteras direkt i en resultatanalys.  
 

3.4 SVÅRIGHETER SOM KAN UPPSTÅ 
 
Utifrån ovanstående angående etiska överväganden kan det uppstå en del svårigheter. Vad 
gäller konfidentialiteten är det svårt att ge löfte om total konfidentialitet för deltagarna som 
medverkar i studien. Dels på grund av att övriga deltagare i fokusgruppen inte har något krav 
på tystnadsplikt (Wibeck, 2000) och dels på grund av att fokusgruppstudien kommer att äga 
rum på företaget i en för deltagarna känd lokal. Detta innebär även att arbetskamrater och 
andra på företaget kommer att veta när fokusgruppen äger rum och vilka som deltar. För att 
höja konfidentialiteten trots detta är det viktigt att tydligt belysa situationen som den är 
tillsammans med missivbrevet och att behandla data på ett sådant sätt att personer och/eller 
deras åsikter inte går att identifieras (Vetenskapsrådet, 1990). En vädjan till alla deltagare i 
fokusgruppen om att åsikter som framgår under diskussionen stannar i gruppen bör även 
yttras innan diskussionens start (Wibeck, 2000). Vilket även gjordes inledningsvis vid 
diskussionstillfället för respektive grupp.  
 
Andra svårigheter som kan uppstå är en stor mängd data som kan bli svårbearbetad (Wibeck, 
2000). Det kan också vara svårt att skilja de olika deltagarna åt utifrån ljudinspelningen. I 
motsats till en stor mängd data kan det uppstå tystnad i gruppen. Enligt Wibeck (2000) är det 
en av nackdelarna med att använda sig av homogena grupper, en liten risk finns att de redan 
har diskuterat färdigt ämnet eller att någon deltagares åsikt blir undantryckt till förmån för en 
annans. Vid dessa tillfällen är det viktigt för moderatorn att ställa sådana frågor som gruppen 
åter finner intressanta att diskutera eller att i vissa fall fråga en person direkt vad han/hon har 
för åsikt. (ibid.) 
 

3.5 SVÅRIGHETER SOM UPPSTOD 

 
En svårighet som uppstod var den informationsträff som skulle äga rum mellan mig, 
företagsrepresentanten och personalombudet för det aktuella skiftlaget. Detta var inget 
problem i mötet med ett av personalombuden medan mötet med det andra personalombudet 
blev inställt och informationen gavs istället av företagsrepresentanten. Detta märktes tydligt i 
mötet med fokusgrupperna då den gruppen som personalombudet hade träffat mig personligen 
var betydligt mer insatta i syftet med studien. En känsla som uppstod efter mötet med den 
fokusgrupp vars personalombud inte hade träffat mig var att de inte hade tagit del av 
missivbrevet. Detta var en viktig del i informationen till medarbetarna och om detta uteblev 
kan ha påverkat diskussionen i gruppen negativt. 
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Båda personalombuden för skiftlagen var sedan delaktiga i diskussionen vid 
fokusgrupptillfället. Från början var det tänkt att personalombuden inte skulle delta under 
själva diskussionstillfället och anledningen till att de gjorde det ändå beror säkerligen på brist 
av information från min sida. Däremot bedöms inte detta som något negativt för diskussionen 
i de båda grupperna. I den ena gruppen märktes det inte på något speciellt sätt medan det i den 
andra föll sig så att denna person hade deltagit i företagets utbildning i Skiftarbetarkörkortet. 
Denna person hade i och med detta en djupare kunskap än övriga medarbetare och det gjorde 
att personen kunde föra diskussionen till en högre nivå. Detta märktes på det sätt att gruppen 
kunde, med hjälp av personen, koppla kunskaperna från utbildningen till den egna 
arbetsplatsen och därmed uppstod ett antal förslag på förbättringar. De andra medarbetarna i 
denna grupp fick möjlighet att utveckla sitt tankesätt på ett sätt som inte märktes i den andra 
gruppen.  
 
Ytterligare en svårighet som uppstod under studien var att jag som forskare och moderator för 
studien inte tidigare använt denna typ av studie och därför var det svårt att avgöra 
förhållningssättet under själva diskussionstillfället. Detta kan ha påverkat 
diskussionstillfällena olika. Vid mötet med den andra fokusgruppen var förhållningssättet inte 
lika oklart för mig vilket gjorde att jag sände ut andra signaler till gruppen. Fler likheter 
framstod mellan grupperna men om tiden tillåtit hade det varit nyttigt med ytterligare en 
grupp som diskuterat ämnet för att få ännu en utgångspunkt till resultatanalysen. 
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4. RESULTATANALYS 
      
Till att börja med presenteras ett kort avsnitt som rör gruppsammansättningen i de båda 
fokusgrupperna. Därefter presenteras en sammanfattning om hur medarbetarna upplevde 
utbildningen Skiftarbetarkörkortet.  Kommande avsnitt i resultatanalysen visar på ett mer 
ingående sätt hur medarbetarna upplevde utbildningen Skiftarbetarkörkortet. Detta 
presenteras på ett strukturerat sätt utan hänsyn till frågornas ordningsföljd. Detta för att det 
ska bli lättförståeligt att följa med i texten. Här presenteras även exempel utifrån 
diskussionerna tagna från transkriberingen. Därefter tydliggörs olika skildringar i 
diskussionen till exempel ämnesskiftningar, antal upprepade tillfällen för ett ämne samt 
personer som verkar drivande i diskussionen.   

4.1 GRUPPSAMMANSÄTTNINGEN  

 
Användandet av fokusgrupper kändes väl anpassat för studien. Trots vissa svårigheter som 
beskrivits i avsnitt 3.5 samt senare i detta avsnitt menar jag, med hänsyn till tid samt studiens 
omfattning, att metoden var väl fungerande för att undersöka syftet. Jag finner att syftet är 
besvarat och att det i resultatanalysen förs en diskussion om detta med koppling till 
bakgrunden.        
 
I missivbrevet fanns en förfrågan om fyra till fem deltagare under diskussionstillfällena och 
detta var inget problem i någon av grupperna. Den första gruppen bestod av fem deltagare. 
Anmärkningsvärt kan vara att tre av dessa personer var 20 minuter försenade vilket gjorde att 
det drog ut på tiden innan diskussionen kom igång. Detta är dock något som kan uppstå 
eftersom tidpunkten för fokusgruppen låg på en dag med produktionsstopp då det ska finnas 
tid för reparationer och andra utbildningar med mera. Den andra gruppen bestod av sex 
personer. Funderingar på att be en person gå fanns men känslan av att personerna kände 
varandra ganska väl fick avgöra och därför stannade personen under diskussionstillfället.   
      
Anmärkningsvärt är även att personalombudet för båda grupperna medverkade under 
diskussionstillfället. Detta var inte syftet från början men eftersom de deltog i båda grupperna 
var utgångspunkten ändå lika. Att personalombuden närvarade kan ses som både positivt och 
negativt. Det kan tänkas att diskussionen hade varit annorlunda i fokusgrupperna om 
personalombuden inte närvarat men samtidigt var det de personerna som drev diskussionen 
framåt vid ett flertal tillfällen. I en av fokusgrupperna deltog en person som även deltog vid 
utbildningstillfället för den grupp som höll i utbildningen Skiftarbetarkörkortet på den för 
studien aktuella arbetsplatsen. Denna person hade fått en mycket bredare och framförallt 
djupare kunskap än övriga deltagare i studien. Detta gjorde att personen var verkligt drivande 
i diskussionen, vilket kan ses som både positivt och negativt. Just för denna grupp tror jag att 
det var övervägande positivt då personen kunde förklara ett flertal frågor som dök upp från 
övriga gruppmedlemmar.  
 

4.2 SAMMANFATTANDE OMDÖMEN OM UTBILDNINGEN – EN ÖVERSIKT 

 
Deltagarna i fokusgrupperna var positiva till den genomförda utbildningen, ett par av 
gruppmedlemmarna uttryckte det som att det var den bästa utbildningen de har haft just för att 
den var lättförståelig och berörde sådana saker som de kände igen. Speciellt en av grupperna 
tyckte att det var positivt att träffas och diskutera utbildningens för- och nackdelar samt delge 
varandra sina erfarenheter.  
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I avsnittet om sömn och skiftarbete (2.7) framkommer det enligt Axelsson et al (2004) att 
skiftarbetare ofta förknippas med sömnproblem. Detta bekräftas även genom data som 
samlades in under studien. Det tycks vara så att de flesta upplever mest svårigheter kring 
sömnen och att få tillräckligt mycket sömn, framförallt i samband med nattskiften. Det 
uppstod en del diskussioner om hur personerna sover före och efter ett nattskift. Under 
diskussionen kom det även upp ett par förslag till förbättringar som kan göras under 
nattskiften med utgångspunkt i den kunskap som personer fått genom utbildningen. 
      
Den del av utbildningen som de flesta verkar ha tagit till sig mest av var kosten och hur 
fördelningen av energi bör vara på natten. Ett par av deltagarna åt stora portioner mat mitt i 
natten (vilket bör undvikas enligt Lennernäs, 1993) medan andra åt endast en smörgås eller 
frukt. Vissa tyckte det var svårt att arbeta utan en ordentlig måltid och vissa behövde mer 
kunskap om varför kosten på natten bör vara av lättare slag.  
 
Under diskussionen i båda grupperna uppstod det en viss ”vi och dom” känsla gentemot 
företagets tjänstemän (som inte arbetar skift) och chefer. Gruppen ansåg att de inte visste hur 
det var att arbeta skift och därför hade en liten förståelse för deras situation. En fråga ställdes 
även i grupperna angående om de uppfattade att cheferna tyckte Skiftarbetarkörkortet var en 
viktig satsning på medarbetarna. Svaret blev då; ”varför är de inte delaktiga i återträffarna 
om de anser det vara viktigt”? 
 
Gruppmedlemmarna ansåg även att utbildningen var alltför generell och ytlig i flera fall och 
de efterfrågar mer bakomliggande orsak till varför det till exempel inte är bra att äta stora 
portioner mat på natten. De vill veta vad som händer i kroppen. Trots detta upplevde 
medlemmarna i båda grupperna det som positivt att företaget satsade på en utbildning som har 
till syfte att höja medarbetarnas hälsa och välmående. 
 
I utbildningen ingår även frågan om alkoholvanor. Detta gav en viss diskussion i båda 
grupperna, de ansåg att det var svårt att avgöra vilken mängd alkohol som är legitimt att 
dricka utan risk för senare problematik. En person tyckte att skalan var ålderdomlig och 
behövde förnyas medan en annan tyckte att alkohol bör undvikas så mycket som möjligt. I en 
av grupperna diskuterades även de råd som ofta syns i media, till exempel att ett glas vin om 
dagen sänker risken för vissa sjukdomar. Enligt Hermansson et al (2003) tyder viss forskning 
på att skiftarbetare dricker en större mängd alkohol än dagtidsarbetare men det gav inget 
medhåll från fokusgruppen. De ansåg att det snarare var tvärt om. 
      
Flera av gruppmedlemmarna uppgav från början att de inte hade förändrat sin personliga 
livsstil efter utbildningen Skiftarbetarkörkortet men efter en stunds diskussion insåg de att de 
hade förändrat sig lite. Utbildningen handlar om påverkansprocesser och det kan ta tid innan 
en förändring blir tydlig. 
      

4.3 EN ”VI OCH DOM” KÄNSLA, IMPLEMENTERINGEN AV INTERVENTIONEN 

 
I båda grupperna fanns ett visst mått av missnöje gentemot tjänstemän och andra på företaget 
som inte arbetar skift. De upplevde det som en ”vi och dom” känsla. Detta märktes vid flera 
tillfällen bland annat i en av grupperna när det gällde innehållet i utbildningen. Nedan följer 
ett utdrag ur transkriberingen; 
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Y: … fast egentligen så tror jag [..] att vi inte var de mest främmande människorna för det 
där.. utan att det var de som hade trott att vi var det. 
Z: ja 
Y: för att vi lever i det här 
Moderatorn: menar du de som höll i utbildningen? 
Y: ja, ja visst och det sa ju …också att ”jag hade inte en aning om att det fungerade så” 
Ö: nej det sa hon flera gånger 
Y: jaa 
B: nej det är deras värld och våran värld 

 
Samma missnöje uppstod även i diskussionen runt skiftschemat i samma grupp, de upplevde 
att det inte fanns någon förståelse för till exempel de dagar som efterföljs av ett nattskift. På 
schemat ser det ut som en ledig dag men i verkligheten menade gruppen att det krävs 
förberedelser innan ett nattskift och att de på det viset ändå inte är helt lediga. Bland annat sov 
de flesta ett par timmar före nattskiftet för att orka med.  
 
Medlemmarna i båda fokusgrupperna upplever sömnproblemen som något av det mest 
negativa med att arbeta skift men genom att genomföra en förbättring av arbetsschemat kan 
meningsfullheten i arbetet öka. Personerna får därmed ett högre individuellt KASAM 
(Antonovsky, 1991), detta bidrar även till att gruppen som helhet kan känna delaktighet och 
uppleva tillit från chefen eftersom denne inte enbart avstyrt ett förslag från medarbetarna. 
Dessa är några utav de mest betydelsefulla faktorerna för en lyckad hälsofrämjande insats 
enligt Luxemburgdeklarationen (1997) och Arneson (2005). 
 
På frågan om hur de informerades om utbildningen svarade båda grupperna med mycket 
eftertänksamhet. Båda grupperna uppgav att de fick en kallelse med ett informationsbrev och 
att ett par av de personer som varit delaktiga i den projektgrupp som sedan skulle hålla i 
utbildningen informerade spontant men att det inte var någon större informationssatsning. 
Enligt Arneson (2005) samt de punkter som visar utbildningen Skiftarbetarkörkortets upplägg 
(Löfström, 2007) så är implementeringen av utbildningen på arbetsplatsen viktig för att skapa 
ett intresse bland medarbetarna. Genom att arbeta på alla nivåer inom företagets hierarki 
skapas det en känsla av att ämnet är viktigt och det får en större legitimitet på företaget 
(Geller, 2002; Arneson, 2005).    
 
Ytterligare en fråga som besvarades efter mycket eftertänksamhet var om personerna visste 
vart de skulle vända sig om det uppstod frågor angående utbildningen. En grupp svarade 
företagshälsovården men att de i övrigt inte visste. Återigen kom cheferna på tal. 
Gruppmedlemmarna i båda grupperna upplevde att cheferna inte stöttade utbildningen 
speciellt mycket men att de hoppades på det. Det verkade inte heller som att några chefer, 
eller endast ett fåtal, var med under den återkoppling som grupperna hade efter utbildningen. 
Även här gäller detsamma som för ovanstående, att cheferna bör legitimera arbetet (Geller, 
2002; Arneson, 2005). Detta belyste även en av grupperna, de menade att det krävs att 
cheferna är intresserade och delaktiga om arbetet ska få en djupare betydelse för att uppnå 
syftet med utbildningen; 
 

C: …om man tänker på andra avdelningar, så tycker jag att det skulle vara viktigt att man 
har med sig chefer när man börjar i Stockholm så att man får samma utbildning där så blir 
det lite mera stuns på de här frågorna. Och att man anser att det är viktigt för de anställda 
för det är ju ändå det som är själva syftet. Det är ju för att vi ska försöka förstå att det är 
viktigt för att det ska gynna vårt eget liv i framtiden. Det är ju det det går ut på. Men ser 
cheferna det mer som att vår uppgift är att boka en lokal va, då blir det lite, då känns det inte 
som att man tror på själva ämnet. 
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Fortsättningsvis; 
 

C: …om man på personalsidan, om personalchefen säger att man ska gå ut och ha den här 
utbildningen, vi ska köra den här på hela orten (företaget) då borde ju den vara frontfiguren 
i det här att nu jävlar kör vi va men det är ju inte riktigt så utan den personen finns 
någonstans ute i periferin och då blir det ju liksom, svalnar intresset om man säger så. 
 

Gemensamt med ovanstående är att det enligt grupperna finns en del brister i framförandet 
och stödet för utbildningen. Detta gör att det är lättare att tappa medarbetarna efter det att 
Skiftarbetarkörkortet är genomfört. Detta märks i båda fokusgrupperna då ett flertal av 
personerna uppger att de inte har förändrat sitt beteende på något vis efter utbildningen och att 
flera av personerna mer eller mindre har glömt bort innehållet och syftet.  
 

E: det är väl ingen som har gått alldeles upp i det heller, har inte funnits så mycket att 
fundera runt. Utan nu var det avbetat så går vi vidare 
Y: ja men så är det ju med nästan allting tycker jag man rusar ju på här i världen det är 
många andra grejer som väntar. Det här är ju gjort om man säger så 

 
Om en hälsofrämjande satsning ska hålla över tid är det enligt Luxemburgdeklarationen 
(1997); Arneson (2005) samt Rydh et al. (2002) viktigt att tänka på, som tidigare nämnts, hur 
implementeringen, men också upprätthållandet av kunskaperna samt hur arbetet ska fortlöpa i 
framtiden ska ske. Arbetet måste ses som ett ständigt pågående projekt som bör finnas med i 
företagskulturen. (ibid.) Båda grupperna uppger att de inte har diskuterat utbildningen eller de 
kunskaper som de fick ut av den i någon större utsträckning efter genomfört arbete. 
 

4.4 ETT IBLAND ALLTFÖR GENERELLT INNEHÅLL I UTBILDNINGEN 

 
Grupperna menar att innehållet var bra och lättigenkännligt men att det inte var tillräckligt 
djupt och att det därmed blev mer av en upprepning av de ”baskunskaper” som personerna 
redan hade. Grupperna menar också att det mesta handlar om sunt förnuft och att det inte var 
några direkta nyheter för de som är skiftgående. Följande utdrag visar hur diskussionen gick i 
både grupperna; 
 

D: ja, det som jag tycker generellt det var ju det här som du sa (nickar åt E) mycket av det 
här det visste man ju om sedan tidigare fast ändå har man ju inte gjort så direkt mycket åt 
det. Som jag, jag äter ju min spagetti och köttfärssås mitt i natten fortfarande, det jag hade 
velat haft lite mer på utbildningen generellt då det hade ju vart att man gick ner lite mer på 
djupet. …Jag hade ju mer velat veta Varför, vad är det som händer i kroppen, varför ska jag 
inte äta min spagetti och köttfärssås mitt i natten, jag hade liksom velat.. ja kanske lite 
anatomi eller och så där, så att man liksom verkligen lite mer övertygad om, ja jag förstår ju 
fortfarande att det inte är bra och göra det men man vill ju gärna kunna relatera till och veta 
varför det inte är bra så att säga. 
Moderatorn: mm så att man får lite mera sammankopplat i kroppen så där... 
D: jaa, nu var det mer så ”gör inte så där”, inte ”gör inte så där därför att”   

 
Frågan om kunskaperna genom utbildningen ändå hade gett personerna något gav detta svar: 
 

D: det känns som man redan hade gjort det valet innan, som vi har varit inne på tidigare, 
den här basgrejerna känner man ju ofta till och jag hade ju redan då, jag visste ju redan 
innan kursen att man ska ju liksom inte äta stora måltider mitt i nätterna. Men då hade jag ju 
redan där gjort valet att jag äter i alla fall en stor måltid och då hade det ju vart bra om jag 

 29



hade blivit övertygad på kursen här att – nu är du helt fel ute va. Men jag fick ju egentligen 
bara samma information som jag egentligen redan visste om man säger så. 

 
Den andra gruppen; 
 

Y: …man kände ju igen grejer, men det var ju ingenting som var främmande. 
… 
E: personligen tycker jag att vissa saker hade de bara kunnat skumma igenom medan andra 
då hade man kanske kunnat gå in mer på djupet för att upplysa bättre 
… 
E: på det stora hela tyckte jag faktiskt att det mesta var givande. Även om det mesta är sunt 
förnuft. 
Y: jaa 
E: man har hört det nån gång förut 

 
Det kan vara svårt att avväga hur mycket av innehållet i utbildningen som ska vara 
information och fakta och hur mycket som ska vara tips och råd. Det finns även olika behov 
hos olika människor beroende på tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta påpekade även en 
av personerna som deltog i studien.  
 
I ett förändringsarbete är det även viktigt att inte använda sig av ”pekpinnar” i 
kunskapsförmedlingen. Enligt en av de punkter som visar Skiftarbetarkörkortets innehåll är 
detta extra tydligt. Trots detta har ett par av gruppmedlemmarna uppfattat förmedlingen av 
kunskap som pekpinnar. Ett utdrag visar personens kommentar;  
 

Ö: … det är lätt att komma med pekpinnar och tala om hur det ska göras när man jobbar 
skift men de har aldrig jobbat skift så de vet inte våran värld. 

 
Ett förslag till förbättring som kom upp under diskussionerna var att de personer som håller i 
utbildningen på företaget skulle vara bättre insatta i hur det är att arbeta skift, personer med 
egna erfarenheter efterfrågades. Det kan också vara bra att verkligen tydliggöra att det ligger 
mycket forskning bakom innehållet och att det är ett material som är allt annat än lösa 
kunskaper eller påhitt. I utbildningen Skiftarbetarkörkortet ingick dessa djupare kunskaper 
men de kanske inte var tillräckligt tydliga för att medarbetarna skulle uppfatta dem och ta dem 
till sig. 
 

4.5 PÅVERKAN AV DEN EGNA LIVSSTILEN 

 
Båda grupperna diskuterade att förändringar i samband med framförallt kost, alkohol och 
fysiska aktivitet handlar om ett beteende som personen har och att det krävs tid och 
motivation för att ändra det. En del av personerna menar, som tidigare nämnts, att 
motivationen skulle öka om tjänstemännen deltog mer i utbildningen, kunskapsförmedlingen 
gav en djupare bakomliggande orsak till varför personerna bör leva på ett eller annat sätt samt 
att det behövdes mer tid och arbete för medarbetarnas hälsofrågor. I gruppen efterfrågas en 
person som kan finns till för att rådfråga och diskutera dessa ämnen med. Detta skulle 
underlätta den påverkansprocess som personerna befinner sig i efter utbildningen. Många har 
ett stort behov av att fortsätta att diskutera dessa frågor. Även tätare hälsokontroller 
efterfrågas. Gruppen är också överens om att företaget borde satsa vidare på dessa frågor. Ett 
utdrag ur diskussionen direkt efter samtalet om en person att rådfråga samt tätare 
hälsokontroller lyder;  
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E: ja vi sköter ju inte det som vi ska så både vi och företaget skulle vinna på om man gjorde 
det.  
C: jaa 
E: alltså om man sov bra, motionerade och åt rätt, gjorde man det då skulle man ju komma 
rätt så långt. 
C: mm jo precis  

 
Det personen säger, enligt utdraget ovan, är viktigt. Om medarbetarna blev motiverade att 
förbättra sina vanor, både själva och tillsammans med företaget så skulle personerna vinna i 
hälsa och välmående samtidigt som företaget tjänade på en hälsosammare, mer välmående 
personal som inte blev sjuka. Det finns en viktig aspekt när det gäller detta och det är att om 
personalen är välmående vill de sköta sitt jobb på bästa sätt vilket kan leda till färre 
svårigheter i produktionen och skötseln av arbetsplatsen. 
 
En person säger precis detta under diskussionen; 
 

D: … det här är ju viktiga grejer och att det finns ju ett samband mellan en ökad produktion 
och ett välbefinnande.  

 
Med utgångspunkt i Krav – Kontroll – Stödmodellen (Karasek och Theorell, 1990) kan detta 
leda till att medarbetarna känner större kontroll på arbetet samt ett större stöd från 
arbetskamrater och chefer. Även Gellers (2002) resonemang om hur chefer bör bemöta 
medarbetare kan kopplas till detta. Även Luxemburgdeklarationen (1997), SOU:s 
handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (2002) samt Arnesons (2005) resonemang om 
lyckade hälsofrämjande satsningar stämmer in. Slutsatsen av detta skulle kunna vara att 
företaget ökar sin vinst rent ekonomiskt med tanke på att välmående medarbetare har en vilja 
att göra sitt bästa på arbetsplatsen. Det kan leda till exempel till färre onödiga stopp på grund 
av brist i skötsel av maskiner samt en produkt med högre kvalitet. 
 
Diskussionen angående kost verkar de flesta gruppmedlemmarna tagit till sig, det är något 
som alla känner igen och kan relatera till. Som angivet i inledningen till resultatanalysen 
uppger några personer att de äter en hel måltid på nätterna trots att de vet att det inte är bra för 
kroppen. En person uppger att han har försökt äta lättare mat på natten men att han upplever 
hunger. Gruppen menar att om blodsockret sjunker och personerna känner hunger kan de inte 
låta bli att äta bara för att de jobbar ett nattskift. Flera personer upplever dock att de inte alls 
behöver äta så mycket på nätterna och att det i de flesta fall räcker med ett lättare 
energitillskott så som frukt eller smörgås för att tillgodose välbefinnandet. Detta stämmer 
överens med Lennernäs (1993). Följande utdrag visar diskussionen i en av grupperna; 
 

C: Det som jag personligen har gjort är väl att man tänker till lite extra om kosten just på 
nätterna. Förut var det väl mycket så att jag åt som vanligt så att säga med köttfärssås och 
spagetti halv tre på natten kanske. Det har väl blivit lite bättre alla fall även om det finns 
mycket kvar att jobba med. Det var väl något som man tog till sig att det ska vara lättare 
kost på natten.  

   
Personen visar att han har tagit till sig kunskapen och försöker efterleva den men att det 
ibland kan vara svårt. Återigen efterfrågas en djupare bakomliggande kunskap om varför man 
inte bör äta på natten. Följande utdrag visar på vikten av detta; 
 

D: …det måste ju vara många olika scenarion beroende på hur man jobbar och så där hur 
man ska äta, har man ett.. det verkar ju så, ska man säga förenklat att säga att du ska inte äta 
nåt efter klockan två (på natten). Ska vi säga att om man har världens mest fysiska jobb då 
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man arbetar stenhårt, då måste man ju hela tiden tillföra någon form av energi till kroppen. 
Så att i vissa fall då, i min värld så föreställer jag mig att det i vissa fall måste vara positivt 
och äta ändå mitt i natten beroende på vad man har för jobb då till exempel. 

 
Maten och vad människor stoppar i sig skapar ofta diskussioner och båda grupperna påpekade 
flera gånger att rekommendationerna ifrågasätts eftersom de anser att det är så individuellt 
med ”hur mycket” och ”vad” en person behöver äta. Detsamma gäller för alkohol. Alkohol 
tycks vara en fråga som berör många. Även här påpekas individuella skillnader och 
frågetecken finns i båda grupperna om vad en ”måttlig mängd” alkohol egentligen är. En 
person tyckte att skalan för en måttlig mängd alkohol verkade ålderdomlig och att flera 
personer som han kommit i kontakt med låg i riskzonen för ett missbruk. Utdragen nedan 
visar delar av diskussionerna runt alkohol i båda grupperna; 
 

D: sen vet jag inte det här med alkoholen då? Jag tänker på den här enkäten som vi  
C: mm 
D: fyllde i som man har diskuterat lite så där. Jag fick ju uppfattningen att den var ju också 
väldigt så där… diffus eller vad man ska säga. Som en del de dricker ju kanske en starköl 
om dagen säger vi, till maten då i snitt. … Det var ju, som jag förstod det utifrån de jag har 
pratat med, och det är väl kanske fyra fem stycken, att alla låg ju nästan i riskzonen på den 
här alkoholskalan eller vad man ska säga då. Och även jag då och jag kanske drack, ja när 
jag fyllde i enkäten då kanske man drack åtta pilsner två gånger i månaden. Och då tycker 
inte jag att man är i riskzonen för att ha ett alkoholproblem till exempel om man går ut och 
festar två helger i månaden. Medan det på enkäten verkligen såg ut som att man var i 
farozonen. Jag tyckte att det, just den enkäten var lite luddig på just den där med 
alkoholfrågan och det vet jag fler som upplevde att det var så.  

 
Den andra gruppen diskuterade olika rön som syns i dagstidningar angående att vin ska vara 
positivt för vissa sjukdomar; 
 

Y: men du ena dagen och andra dagen säger de att kvinnor ska inte dricka vin bara för att 
det höjer risken för bröstcancer med hur mycket som helst. Det var dagen efter de sa det där 
första, att kvinnor skulle dricka vin för just det ena och det andra. Så då för man väl väga 
det då. Ska man dricka vin för att inte bli dement eller ska man, dricker man vin får man 
bröstcancer. 
Ö: lagom är bäst 
… 
Y: ... men alkohol är ju aldrig bra kan jag tänka mej.  
… 
Z: det säger de ju att i måttliga mängder är det ju inte skadligt. Men vad är måttliga 
mängder då? 
Ö: men det är lika med allting, om du över konsumerar 

 
När det gäller alkohol- och även kostrekommendationer är det viktigt att belysa forskningen 
som ligger bakom råden. Visst finns det individuella skillnader men rekommendationerna, i 
synnerhet de som gäller alkohol, är väl genomarbetade och studerade innan de når 
medarbetarna i denna studie (se avsnittet om alkohol och skiftarbete s. 12). 
 
Tidigare forskning runt alkoholvanor i samband med skiftarbete visar dock inte på ett entydigt 
svar. Däremot visar undersökningen utifrån Hermansson et al (2003) att skiftarbetare inte 
dricker mer alkohol i jämförelse med dagtidsarbetare. Detta stämmer överens med 
gruppdeltagarnas upplevelser. De tror att skiftarbetare dricker mindre alkohol än 
dagtidsarbetare eftersom skiftarbetare ofta jobbar kvällar, nätter och helger. De upplever att 
dagtidsarbetare har fler tillfällen att dricka alkohol på. 
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4.6 MEDARBETARNAS FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR UTIFRÅN GRUPPDISKUSSIONEN 

 
En orsak till varför vissa människor sämre tolererar att arbeta skift kan enligt Axelsson et al. 
(2004) vara missnöje med skiftschemat. Detta missnöje beror i sin tur på svårigheter med att 
få tillräckligt med sömn. Som tidigare nämnt var detta något som medarbetarna upplevde 
mest svårigheter i samband med sitt arbete. Utifrån detta uppstod en del förslag till 
förbättringar genom diskussionen i fokusgruppen. Ett förslag var att göra en förbättring av de 
kontrollrum som medarbetarna befinner sig i under stora delar av arbetspasset. 
Kontrollrummet är, enligt fokusgruppen, ofta nedsläckt och upplevs ge ett ganska skumt 
intryck. Rummet innehåller dessutom bildskärmar. Flera av deltagarna upplever att de blir 
trötta och ansträngda av den låga belysningen och förslag på att måla tak och väggar ljusare 
samt att använda fler lampor kom upp. Dessutom diskuterade personerna även förbättringar 
som andra arbetsplatser gjort. Ett förslag är att införskaffa ett så kallat ljusrum. Nedan följer 
ännu ett utdrag ur diskussionen:    
 

C: som i … där hade de ett ljusrum, ett väldigt ljust rum som de fick prova att gå in i, i 
början av nattskiftena. Då upplevde ju de att de klarade nätterna bättre, de som hade 
problem. 

 
Enligt Lowden, Åkerstedt och Wibom (2004) kan starkt klart ljus häva sömnigheten och 
melatoninhalterna hos personer som arbetar på natten. Positiva psykologiska effekter samt 
effekter på vakenheten har visats efter korta perioder i ljusrum under natten.  
 
Ytterligare ett förslag som diskuterades i fokusgruppen var ett vilorum där personerna kunde 
ta en ”tupplur” på natten för att lättare hålla sig alert på nattskiften. Även i dessa båda förslag 
är bemötandet från chefen viktigt i likhet med förslaget om ändrade arbetstider. Detta 
diskuterades även i fokusgruppen där de upplevde att det är skillnad mellan olika chefer. De 
menar att förslagen ovan skulle bemötas mer mottagligt från en chef medan det från en annan 
endast skulle bemötas med ett direkt avslag. En person i fokusgruppen menade att det kan 
bero på ålderskillnader mellan cheferna, men enligt Kotter (1996) är nyckeln till att bli en bra 
ledare att ständigt ha en vilja att utvecklas och att med en hög ambitionsnivå ständigt söka nya 
utmaningar. En bra ledare/chef nöjer sig inte med en viss framgång utan vill ständigt söka 
förbättringar. (ibid.) Det har således inget att göra med åldern. 
 

4.7 KOMMUNIKATIONSMÖNSTER UNDER DISKUSSIONEN I GRUPPERNA  

 
Under resultatanalysen framkom det att vissa ämnen berör gruppdeltagarna på olika sätt och 
är olika viktiga. Enligt Wibeck (2000) finns det många koder att avläsa i deltagarnas språk. 
Bland annat om ett ämne tas upp till diskussion utan närmare introduktion kan det vara ett 
tecken på att det är extra viktigt (ibid.). Ett sådant exempel kan vara i en av grupperna där 
frågan om alkoholvanor togs upp utan inledande fråga eller kommentar. Ett annat tecken på 
att ett ämne är extra viktigt i gruppen är enligt Wibeck (2000) om ämnet återkommer under ett 
flertal gånger. I en av grupperna återkom frågor som berörde sömn, skiftgång, sovvanor samt 
förändringar som kan underlätta problem kopplat till dessa vid ett flertal tillfällen. Dessutom 
var det oftast samma person som återkom till detta och det kan tyda på att personen verkligen 
vill få medhåll från resten av gruppen. Personen var drivande i diskussionen och övriga 
gruppmedlemmar lyssnade på personen. Personen blev lite av en ledare för gruppen genom att 
lyssna, komma med förslag och frågor som gjorde att övriga medlemmar fick fundera själva 
och sedan komma till insikt. Personen verkade även initiativ tagande och entusiasmerande på 
den övriga gruppen. Detta stämmer väl överens med vad bland annat Geller (2002) anser vara 

 33



bra egenskaper hos en ledare samt att en ledare kan komma vart ifrån som helst inom en 
organisation. Det stämmer även väl överens med vad Kotter (1996) anser angående att skapa 
ett framgångsrikt företag inte endast kräver en bra ledare i organisationens topp utan även i 
hela verksamheten. 
 
Personen som nämns ovan förde diskussionen vidare till en högre nivå vid ett flertal tillfällen. 
Det vill säga att gruppen diskuterade andra arbetsplatsers förslag på förbättringar i arbetet 
samt olika vägar till att eventuellt prova liknande förändringar på den egna arbetsplatsen 
kopplat till den kunskap de fick utifrån utbildningen. Dessa förslag på förbättringar handlade 
dels om skiftarbetarnas arbetsschema, förslaget var då att skjuta fram tidpunkten för starten på 
ett arbetspass med en timme. Nedan följer ett utdrag ur diskussionen; 
 

C: … det var ju sömnforskare med som tyckte det var helt fel då att vi jobbar som vi jobbar. 
Att vi börjar 6.00 till 14.00 och 14.00 till 22.00. 
E: vad sa de då? 
C: de vill ja, att man ska börja klockan 7.00 på morgonen, 7.00 till 15.00. 
E: jaha, så att man skjuter det en timme 
C: jaa, för att man har just den här tiden när vi går upp när man jobbar förmiddag då har 
man den här djupsömnen. 
E: nej, alltså jag mår ju jävligt dåligt av förmiddagarna, jag kan inte sova alls då. 

 
Senare under diskussionstillfället återkom gruppen till samtalet om tidpunkterna för 
arbetspassen; 
 

C: … Frågan är ju om det skulle finnas något intresse och prova någon annan form där, vad 
tror ni om det? Alltså att börja 0.7.00 till 15.00, 15.00 till 23.00 och 23.00 till 07.00. 

 
Ytterligare lite senare utvecklades diskussionen till att handla om medarbetarnas egna initiativ 
till förändring; 
 

C: mm jo med det är det jag menar att då måste ju vi visa om vi tycker att det är intressant, 
förstår du? (E: mm) Alltså tycker vi att det här bara är skit ja då är det klar att då lär de inte, 
utan det måste ju snurra lite här uppe också (syftar på huvudet)  
E: neej, men att skjuta på skiftet där, det kunde man ju ha provat nu när vi byter 
skiftschema. 
C: mm jo jag vet inte om det tekniskt är möjligt men alla sådana här frågor, det är ju lika 
med alla frågor att man måste ju ha ett underlag, finns ett intresse? Sen försöker man lyfta 
dem va och ser om det går att ro i land.  
E: om vi ska byta fram i augusti eller vad det är, september, hade man ju kunnat prova fram 
till jul eller något och sedan utvärdera om det är bra eller dåligt och sedan får man väl gå 
tillbaka.  

 
Under diskussionens gång fångas fler av gruppmedlemmarnas intresse och tillslut är det ett 
par personer som är villiga att prova ett nytt arbetsschema.  
 
Grupperna var väldigt olika i det sätt som personerna pratade med varandra. I den ena 
gruppen var diskussionen helt olik den andra gruppen. Personerna avbröt ofta varandra, fyllde 
i meningar och kom ofta in på sidospår i samtalet. De skämtade mycket och drev lite med 
varandra. Känslan jag fick var att de kände varandra ganska väl och att jargongen emellanåt 
var ganska ”hård”. Detta märktes till exempel genom att skämten ibland bekostades av en 
annan persons tidigare handlingar eller åsikter. Det gjorde att det var svårt för de 
gruppmedlemmar som ville säga något vikigt att fullfölja diskussionen på ett bra sätt. Det var 
även i vissa fall svårt för personen att komma dit han/hon ville och att avsluta ett resonemang. 
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Det var oftast jag som moderator som införde nya ämnen till diskussionen och inte någon av 
gruppmedlemmarna som tog initiativ till det i denna grupp. 
 
I båda grupperna kom ämnet kost upp vid ett flertal gånger. Det kan enligt ovanstående 
utifrån Wibeck (2000) tyda på att det är extra viktigt för gruppmedlemmarna. Min uppfattning 
är att det även kan tyda på att det finns vissa oklarheter angående medarbetarnas egna 
kunskaper och erfarenheter gentemot det utbildningen belyser. I samband med detta 
synliggörs även behovet av en person att diskutera detta mer med vid ett par tillfällen.  
 
Vidare belyses även djupet i utbildningen vid ett flertal tillfällen i båda grupperna. Personerna 
menar att informationen i utbildningen Skiftarbetarkörkortet är generell och en efterfrågan 
efter djupare kunskap finns. Personerna ville, som tidigare angivet, ha en djupare 
bakomliggande orsak till varför det till exempel inte är bra att äta en stor måltid under ett 
nattskift. I samband med detta uppstår även den ”vi mot dom” känsla som beskrivits ovan. I 
en av grupperna är man verkligt missnöjd med detta. 
 
Diskussionerna utgick ofta från tredje person eller ”man” gör till exempel på ett eller annat 
sätt. Detta kan tyda på att personerna inte riktigt vill stå för det som sägs eller att det känns 
mindre utlämnande att diskutera exempel som inte är personliga (Wibeck, 2000). Endast i de 
fall där gruppmedlemmarna verkligen vill uttrycka sin åsikt eller kände sig säker i ämnet 
användes ”jag” i meningen.  
 
Motion var det ämne som diskuterades minst om i både grupperna. I en av grupperna var en 
person mycket aktiv på fritiden vilket resulterade i att det belystes i guppen medan det i den 
andra gruppen endast nämndes i samband med något annat som till exempel matvanorna. 
  
Wibeck (2000) belyser tre viktiga faktorer att tänka på vid utsagor i materialet. Det är 
frekvens (hur många gånger ett ämne tas upp), omfattning (hur många personer som samtalar 
om samma ämne) samt intensiteten (röstvolym, talhastighet och betoning av vissa ord) i 
samtalet. (ibid.) Texten ovan beskriver de ämnen som förekommit vid ett flertal tillfällen och 
de som endast förekommit ett fåtal gånger. Omfattningen varierar utifrån vilket ämne som 
gruppen för närvarande diskuterar. Variationerna går från endast en eller ett par personer (till 
exempel fysisk aktivitet) till att nästan samtliga deltar i diskussionen (till exempel kost och 
skiftschemat). Vid vissa tillfällen märktes även en ökad intensitet i samtalen. Framförallt då 
ämnet var extra viktigt för en person eller om denne verkligen ville få förståelse från övriga 
gruppdeltagare.  
 
Viktigt för tolkningen av hur resultatet tog form kan sägas vara att ett par personer var 
verkligt drivande i en av grupperna, de introducerade nya ämnen och hade mycket åsikter att 
delge övriga. I vissa fall var de ganska övertygande i sitt resonemang. Samtidigt lyssnade de 
på andras åsikter och tillät alla att komma till tals. Ett par personer var tysta större delen av 
tiden och vid ett par tillfällen frågades de direkt efter deras åsikt. I den andra gruppen var 
stämningen en annan och det var jag som moderator som oftast introducerade nya 
ämnesaspekter. Ett par personer skulle alltid kommentera allt som sades och det fanns inte 
lika stor tillåtelse till att prata till punkt som i den andra gruppen. Alla personer i denna grupp 
var däremot aktiva i diskussionen. 
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4.8 UTVÄRDERINGENS MEST BETYDELSEFULLA RESULTATPUNKTER 

 
I detta avsnitt presenteras de resultat som kan anses som mest betydelsefulla för utvärderingen 
med tanke på kommande satsningar på personalens hälsa samt vidmakthållandet av 
utbildningen Skiftarbetarkörkortet. Presentationen sker i punktform utan hänsyn till 
ordningsföljd; 
 

• Implementering, genomförande och uppföljning bör genomföras på ett strukturerat 
och för alla deltagande, förståligt sätt. 

• Medarbetarna menade att utbildningen ibland var alltför generell och de efterfrågade 
en djupare bakomliggande orsak till de rekommendationer som förmedlades i 
utbildningen. En tydliggörelse av bakomliggande forskning var även önskvärt. 

• En ”vi och dom” känsla gentemot företagets anställda som inte arbetar skift samt 
cheferna. Deltagarna i fokusgruppen saknade stöd samt förståelse för hur det var att 
arbeta skift.  

• Flera personer upplevde svårigheter med sömnen. Utifrån fokusgrupperna framkom ett 
antal förslag på förbättringar angående skiftschemat samt underlättande av 
nattskiftsarbetet. Att ständigt arbeta med förbättringar leder till nya framgångar och 
bör därför uppmuntras. 

• Kost, sömn, alkohol samt fysisk aktivitet är alla ämnen som är betydelsefulla för 
utbildningen. Vidmakthållande krävs dock för att påverkansprocesserna ska hålla över 
tid. Stöd och uppmuntran från chefer/ledare entusiasmerar medarbetarna till att 
påverka sin egen livsstil.  

• Medarbetarna är positiva till utbildningen Skiftarbetarkörkortet då syftet är att 
förbättra deras hälsa och välmående. En känsla av att företaget satsar på de anställda 
finns i grupperna. Det efterfrågas även mer av detta i fokusgrupperna.   
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5. DISKUSSION 
 
Utifrån det som framkommit under fokusgrupperna samt det som tydliggörs i resultatanalysen 
framstår flera kopplingar till litteraturbakgrunden. Framförallt det avsnitt i bakgrunden som 
handlar om hälsofrämjande arbete på arbetsplatser och företag (avsnitt 2.4) Arneson (2005) 
skriver om vikten av att vidbehålla det hälsofrämjande arbetet, ett lyckat hälsofrämjande 
arbete sträcker sig över lång tid. Hon menar även att delaktighet både från ledare/chefer samt 
medarbetare är avgörande för hur det hälsofrämjande arbetet fortgår. Öppenhet och 
diskussioner mellan chefer/ledare och medarbetare är även det avgörande. (ibid.) Detta 
stämmer även väl överens med Luxemburgdeklarationen (1997) som European Network for 
Workplace Health Promotion har arbetat fram (s. 7). Tre punkter synliggörs och dessa kan ses 
som utgångspunkter för ett hälsofrämjande arbete. Framförallt menar jag att utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet stödjer punkt två och tre; främjande av aktiv medverkan samt 
uppmuntran till personlig utveckling. Utifrån de personer som jag har träffat genom 
fokusgrupperna samt utifrån det bakgrundsmaterial som jag tagit del av i samband med 
framställandet av studien menar jag dock att det aktuella företaget inte har nått ända fram. De 
är på god väg och genom att vidareutveckla och tillåta det hälsofrämjande arbetet att ingå i 
företagskulturen kommer de att lyckas med att få en friskare och mera välmående personal 
som på sikt även kan öka produktionsvinsten. I och med detta arbetar de även med punkt ett; 
förbättring av arbetsorganisationen och arbetsmiljön.  
 
Krav – Kontroll – Stödmodellen (Karasek och Theorell, 1990) kan kopplas till såväl 
resonemanget ovan, där delaktighet ökar kontrollen och genom uppmuntran och stöd från 
chefer/ledare ökar medverkandet och utvecklingen i arbetet, som till flera delar i 
resultatanalysen. Modellen är lättillgänglig och välanpasslig till de diskussioner som förs i 
fokusgrupperna. Bland annat bör nämnas det avsnitt (4.6) där gruppen själva kommer med 
förslag på förbättringar i och med skiftschemat samt förslaget om ljusrum vid nattskiften. 
Även avsnittet om påverkansprocesser (4.5) kan nämnas som ett exempel där medarbetarna 
kan höja kontrollen i arbetet. När medarbetarna känner en ökad kontroll i arbetet samt ett ökat 
stöd från chefer/ledare ökar även meningsfullheten i arbetet. Detta bidrar till att personen får 
en högre Känsla Av Sammanhang (Antonovsky, 1991).  
 
I diskussionen ovan nämns flera gånger ledarskapet som en viktig faktor till ökad hälsa och 
välbefinnande på arbetet. Geller (2002) påpekar hur viktigt det är att bemöta medarbetarna på 
ett bra sätt som chef/ledare. Han skiljer på chefer och ledare och gör även en uppdelning med 
egenskaper som karaktäriserar chefskap och ledarskap. Bland annat menar Geller (2002) att 
chefer gör människor ansvariga medan ledare inspirerar människor till att känna ansvar. 
Vidare menar han att chefer bland annat fokuserar på resultatet, talar först och lyssnar sedan 
samt ger mer korrigerande direktiv. Medan ledare däremot fokuserar på processen i arbetet 
samt ger stödjande återkoppling och lyssnar först och talar sedan. (ibid.) 
Detta känns betydelsefullt att påpeka eftersom personerna i båda grupperna uttryckte en viss 
besvikelse och i vissa fall även irritation gentemot ledarskapet på arbetsplatsen. I grupperna 
uppfattas en ”vi mot dom” känsla. Kommentarer som ”de vet inte hur vi har det” samt ”varför 
är inte cheferna med på mötena om de anser det vara viktigt” belyser ett visst missnöje samt 
en längtan efter mera stöd från cheferna. Även detta kan kopplas till Känslan Av 
Sammanhang, genom att föra en öppen diskussion chefer och medarbetare emellan ökar även 
hanterbarheten i arbetet. Genom att ge varje individ en helhetssyn på verksamheten får den 
personen lättare att känna begriplighet till varför en arbetsuppgift måste utföras. Även här 
höjs då hanterbarheten och meningsfullheten med arbetet. 
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Jag menar att Skiftarbetarkörkortet är en bra och användbar utbildning om den implementeras 
på ett noggrant och för medarbetarna förståeligt sätt. Detta ökar intresset och engagemanget 
hos medarbetarna vilket tillsammans med stödet från chefer/ledare är avgörande för om 
arbetet kommer att vidbehållas. Utbildningen Skiftarbetarkörkortet är en ganska kort 
utbildning men den skulle kunna utvecklas med en bättre uppföljning samt vidareutvecklat 
framtida arbete. Detta framkom även i fokusgrupperna då de ansåg att ett fortsatt arbete vore 
värdefullt för företaget. Gruppmedlemmarna efterfrågar en person att diskutera frågor som rör 
kost-, sömn-, alkoholvanor samt fysisk aktivitet med. En sådan person skulle kunna bidra till 
ett fortsatt intresse och engagemang hos medarbetarna. Ämnena i utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet är väl användbara och skapar mycket diskussion och funderingar tack 
vara att de är kända för alla. Vi människor måste äta, sova och motionera för att kunna leva ett 
gott liv utan alltför stora risker att drabbas av följdsjukdomar. Trots detta var fysisk aktivitet 
det ämne som berördes minst under diskussionerna. Vad kan detta bero på? Dels kan det bero 
på att fysisk aktivitet inte ingår i den ursprungliga utbildningen Skiftarbetarkörkortet utan det 
är något som företaget själva har valt att utgå ifrån. Det kan också bero på att kost, sömn och 
alkohol är något som de flesta är väldigt välbekanta med och framför allt kost- och alkohol 
vanor kan var känsliga för många människor. Sömnen var det som de flesta upplevde mest 
problem med så det föll sig naturligt att mycket av diskussionen handlade om sovvanor. 
 
Ett utmärkt exempel på vad en utbildning som Skiftarbetarkörkortet kan leda till om de 
anställda ges möjlighet att tillsammans diskutera och utvärdera sina kunskaper är de förslag 
på förbättringar som medarbetarna gör själva. I enighet med Karasek och Theorells (1990) 
Krav – Kontroll – Stödmodell så är detta ett bra exempel på hur medarbetarna med hjälp av 
Stöd från varandra kan höja Kontrollen över sin egen arbetstid. För att möta ett intresse som 
detta bör ledaren ta till sig förfrågan och diskutera fram en eventuell lösning (se 
Luxemburgdeklarationen, 1997; Geller, 2002; Arnesson, 2005). Lösningen kan sedan provas 
inom ett eller ett par skiftlag för att sedan utvärderas. Detta är en förbättring som 
medarbetarna själva är villiga att prova, sådana förslag till förbättringar går ofta smidigare att 
genomföra eftersom intresset kommer från medarbetarna själva (Arneson, 2005). Detta i 
jämförelse med om en förändring sker utan förankring hos medarbetarna (ibid.)  
 
En tanke kring det som angivits i avsnitt 2.12 angående det metabola syndromet i samband 
med skiftarbete, kan fysisk aktivitet vara en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att inte 
riskera att drabbas av följdsjukdomar senare i livet. Vissa människor drabbas trots ett bra 
leverne av dessa sjukdomar men den forskning som ligger till grund för studien visar ändå att 
riskfaktorerna kan minskas och även uteslutas. 
 
I båda grupperna finns det en öppenhet mellan personerna som jag tror gynnar diskussionen 
och den data som uppstått. Personerna bjuder på exempel som rör deras personliga levnadssätt 
och detta tyder på en öppenhet och en avsaknad av rädsla som säkerligen inte hade funnits i 
gruppen om inte personerna kände varandra innan. Det får dock inte bli så som i en av 
grupperna där det i vissa fall brast i hänsynen för varandra och vad personerna hade att tillföra 
diskussionen. I en av grupperna var det ett par personer som var ganska tysta. Det kan bero på 
att de var sex personer istället för fem (i missivbrevet angavs det som max antal deltagare). 
Personerna kan även ha känt sig överflödiga i diskussionen och var därför tysta. En av dessa 
personer hade inte gått utbildningen Skiftarbetarkörkortet men uppgav att han fått viss 
information vid sin anställning. Jag som moderator borde ha bett en utav personerna avvika 
eftersom de var mer än fulltaliga men jag avstod eftersom det troligtvis inte skulle påverka 
diskussionen avsevärt mycket. 
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5.1 FRAMTIDEN – FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

 
Med utgångspunkt från resultatanalysen och diskussionen ovan har jag några förslag på 
förbättringar som kan komma till användning i framtiden. 
Förslaget som framkom under diskussionen med en av grupperna angående förändringar i 
skiftschemat samt ett så kallat ljusrum är mycket goda förslag och det är förslag som företaget 
kan hjälpa till med att ordna. Många av de livsstilsförändringar som en utbildning som 
Skiftarbetarkörkortet kan innebära är förändringar som personen själv måste hantera. 
Skiftschemat och tillgången till ett ljusrum är något som företaget delvis kan ordna med hjälp 
av medarbetarna. Ett sådant stöd från företaget kan höja medarbetarnas tilltro och 
engagemang samt kan även bidra till att personerna får en ökad motivation till att ta i tu med 
andra eventuella livsstilsförändringar. En god vana bidrar ofta till ytterligare en god vana. Det 
är lättare att ta till sig en förändring om den inte ligger på individens ansvar utan istället på 
företaget. Företaget kan då medverka till att personen tar med sig sina nyvunna goda vanor 
hem och därmed ändrar den totala livsstilen till det bättre.  
 
En sak som uppmärksammades under mina möten med medarbetarna var att de inte hade 
någon aning om vad som hände på andra avdelningar inom företaget. Ett förslag kan vara att 
sätta upp intern - TV skärmar på varje avdelning där det rullar information som berör 
medarbetarna samt vad som händer på företagets övriga avdelningar. Detta kan öka 
förståelsen och meningsfullheten i arbetet på ett mycket enkelt sätt.  
 
Ett sätt att arbeta vidare med Skiftarbetarkörkortet skulle kunna vara genom 
gruppdiskussioner. Genom att samla en grupp medarbetare tillsammans med en ledare som 
ställer öppna frågor om vad medarbetarna behöver i arbetet uppstår en diskussion som 
antagligen inte uppstår spontant i arbetet. Personerna i gruppen kan delge varandra kunskap 
och erfarenheter samt kan få svar och vidareutveckla frågor tillsammans med ledaren. 
Ledaren behöver inte vara högsta chefen i organisationen (även om det också är önskvärt 
ibland) men det bör vara en person som är insatt i vad som händer på företaget och även 
utanför, när det gäller dessa frågor. På detta sätt kan kunskaperna utifrån utbildningen hållas 
vid liv och kan utvecklas till att passa den egna arbetsplatsen eller individen.  
 
Under mötet med medarbetarna uppgav flera av dem att de inte hade genomfört några 
förändringar i livsstilen efter utbildningen. Det kan vara svårt själv att identifiera de 
förändringar som har gjorts men genom gruppdiskussioner kan andra personer hjälpa till att 
identifiera förändringen. Även detta gynnar påverkansprocessen.  
 
En av grupperna efterfrågar tätare hälsokontroller samt en person att diskutera hälsofrågor 
med. Det kan ses som en omöjlig och omotiverad uppgift att utföra men ett förslag kan vara 
att erbjuda Hälsoprofilsbedömningar10 som utförs av en person som är väl insatt i frågor som 
rör hälsa samt har en god samtalsmetodik. En sådan person kan även finnas tillgänglig för 
medarbetarna som bollplank och få en stödjande roll vid livsstilsförändringar. 
 
För närvarande deltar både skiftarbetare och dagtidsarbetare på företaget i utbildningen 
Skiftarbetarkörkortet. Dock vid olika tillfällen, ett förslag till att öka upplevelsen av förståelse 
för personerna som arbetar skift kan vara att blanda dessa grupper så att de gemensamt deltar 
under utbildningstillfällena. Detta kan skapa mycket intressanta diskussioner och de båda 

                                                 
10 En hälsoprofilsbedömning innehåller konditionstest samt en kort enkät med tillhörande personligt samtal om 
individens hälsa och möjligheter till förbättringar. Uppföljning görs efter ungefär sex månader.   
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grupperna kan delge varandra kunskap och erfarenhet. Ett argument till varför tjänstemän och 
chefer bör delta i samma utbildning (och samtidigt) som de skiftgående är att ökat 
välbefinnande och en förbättrad produktion går hand i hand. Genom att satsa på 
medarbetarnas hälsa samt ett gott ledarskap kan företaget göra större vinster genom bättre 
kvalitet på företagets slutprodukt.          
 
Utbildningen Skiftarbetarkörkortet bidrar med en viktig kunskap för att senare i livet minska 
risken för en rad riskfaktorer och följdsjukdomar. Därför menar jag att företaget bör erbjuda 
denna utbildning till alla nyanställda på företaget. Detta är även en bra välkomnande 
utbildning att ge till nyanställda på företaget samtidigt som det förhoppningsvis gör att 
personerna inte hamnar i ett negativt beteende.  
 
Till sist vill jag understryka att det kan vara av stor nytta att lyfta fram och tydliggöra den 
forskning som ligger till grund för utbildningen Skiftarbetarkörkortet för att medarbetarna ska 
få en så djup kunskap som möjligt i området. Det är tråkigt med en satsning på människors 
hälsa som sedan inte upplevs ge ett så positivt resultat som både företag och anställda hoppats 
på.  
 

5.2 VIDARE FORSKNING 

 
Ett förslag på vidare forskning är att utveckla studien om ledarskapets betydelse för 
förändringar och förbättringar inom en organisation vad gäller medarbetarnas upplevda hälsa. 
En mera saklig studie kan vara att göra jämförelser av sjukskrivningsantal samt till exempel 
att mäta eventuella förändringar i kondition och mätvärden med hjälp av 
hälsoprofilsbedömningar före och efter en hälsofrämjande insats. För att nå ett 
helhetsperspektiv bör dessa kombineras. Det vill säga att studera ledare/chefers betydelse för 
den upplevda hälsan parallellt med studier på sjukskrivningsantal.   
 
Andra intressanta förslag på framtida forskning kan vara att djupare studera vikten av kunskap 
i samband med en satsning på förbättringar av hälsa samt vad kunskap är i dessa 
sammanhang. En uppföljning av denna arbetsplats skulle vara intressant att genoföra efter 
ytterligare ett år efter utbildningen Skiftarbetarkörkortet, finns medarbetarnas motivation till 
förbättring kvar och vad är det i så fall som gör att den vidbehålls?  
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BILAGOR 
 
 

BILAGA 1 - MISSIVBREV 

 
Hej! 
 
Jag läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Just nu 
skriver jag en C-uppsats åt Din arbetsgivare som handlar om medarbetarnas upplevelser av 
Skiftarbetarkörkortet. Det är en utvärdering av utbildningen Skiftarbetarkörkortet och för att 
undersöka detta har jag valt att använda mig av två fokusgruppstudier. Det innebär att 4-5 
deltagare utifrån Ditt skiftlag (och lika många från ett annat skiftlag) diskuterar era 
upplevelser om Skiftarbetarkörkortet, jag kommer att närvara under diskussionstillfället, 
lyssna och ställa några frågor men det är i huvudsak Er diskussion som är intressant. Utifrån 
detta material hoppas jag få en bild av Era upplevelser i samband med Skiftarbetarkörkortet. 
Det är helt frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
konsekvenser för Dig eller någon annan. Ingen utomstående kommer att delta av materialet 
innan det har bearbetats och avsikten är att inga personliga åsikter eller synpunkter ska kunna 
kopplas till Dig i slutresultatet om de inte är väsentligt för studien. Materialet kommer enbart 
att användas i min studie om medarbetares upplevelser av Skiftarbetarkörkortet på företaget.  
 
Själva diskussionstillfället kommer att gå till så att vi träffas i gruppen i en lokal på Er 
arbetsplats för att under ungefär en timme samtala om frågor som rör ämnet. Både positiva 
och mindre positiva åsikter välkomnas.  
Resultatet av studien kommer att presenteras inför delar av företagsledningen och 
företagshälsovården.  
Den färdiga uppsatsen är offentligt material och kommer även att publiceras i ett system för e-
publicering av uppsatser vid biblioteket på Högskolan i Gävle. 
 
Genom Ditt deltagande har Du chans till en ny erfarenhet och kunskap utifrån att diskutera 
med dina arbetskamrater under ett tillfälle som detta. 
 
Diskussionstillfället beräknas ske under vecka 16 eller 18. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har Du frågor eller funderingar runt Ditt deltagande eller angående utvärderingen går det bra 
att kontakta mig dagtid på: 070 332 00 96 eller via mail: anna_donna84@hotmail.com  
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BILAGA 2 - INLEDNING OCH FRÅGOR TILL FOKUSGRUPPERNA 

 
Till att börja med vill jag tacka er för att ni har kommit hit idag. 
Min roll i det här är framförallt att lyssna på er diskussion om ämnet, meningen är att ni ska 
diskutera om Era upplevelser av Skiftarbetarkörkortet. Jag har en del frågor som jag kommer 
att lägga in i samtalet ibland. Jag vill understryka att jag inte är någon expert på detta, varken 
den här metoden eller ämnet så ni behöver inte vara rädda för att uttrycka det ni känner. Ingen 
kommer att värdera era kunskaper inom ämnet. Den information som kommer fram under 
samtalet kommer jag att lyssna på och bearbeta innan någon utomstående får tillgång till 
uppgifterna, så långt som möjligt kommer ingen att veta vem som har sagt vad här idag. Det 
är också upp till Er själva att inte sprida åsikter vidare efter detta tillfälle. Ljudupptagning 
p.g.a. jag ska kunna lyssna och inte bara skriva men också för att jag tror att det känns mer 
avslappnat än om ni skulle filmas.   
Är det någon som har några frågor? 
Varsågoda att börja!  
 

• Hur upplever ni att Skiftarbetarkörkortet har påverkat Er? 
 

- Hur informerades ni om utbildningen? 
- Förstår ni varför företaget satsar på en utbildning som denna? 
- Känns innehållet i utbildningen meningsfullt? 
 

• Används kunskaperna utifrån utbildningen i arbetslivet enligt medarbetarna?  
• I privatlivet?  

 
- Upplever ni att utbildningen har gett er något i arbetslivet? 
- Upplever ni att utbildningen har gett er något i privatlivet? 
- Upplever ni att era vanor (matintag/sömn/alkoholintag/fysisk aktivitet) har ändrats 

något om ni jämför före och efter utbildningen? Kan ni ge något exempel på hur? Kan 
det bero på utbildningen? 

 
• Upplever medarbetarna att något fattas i utbildningen Skiftarbetarkörkortet? 

 
 
- Vad saknades i utbildningen? Vad hade kunnat göras annorlunda? 
- Om det uppstod problem eller oklarheter i samband med utbildningstillfället fanns det 

någon att vända sig till med frågor och funderingar? 
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