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FÖRORD 
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ord som hjälpt till att föra uppsatsen framåt och bidra till dess ökade kvalitet. Sist men inte 

minst vill vi tacka oss själva för det arbete vi lagt ner på denna uppsats som resulterat i 

djupare kunskaper inom det valda området som vi förhoppningsvis kommer att kunna ha 

användning av i framtiden i vårt arbete som hälsopedagoger. Tack! 

 

Maria Liljeqvist och Therese Nordqvist  
 
Gävle den 12 januari 2010   



Liljeqvist, M., & Nordqvist, T. (2010). Vad har du för uppfattning? En intervjustudie om vad 

en grupp inom det militära har för uppfattningar av ett hälsofrämjande projekt de deltagit i. 

C-uppsats, Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad tre individer i en utbildningsgrupp inom 

det militära hade för uppfattningar av ett hälsofrämjande projekt som genomförts på deras 

arbetsplats. Syftet har även varit att ta reda på om dessa individer upplevde att detta projekt 

påverkat deras arbetsmiljö och hälsa, och i så fall hur. Arbetsplatsen är en stor och viktig 

arena för hälsofrämjande arbete. Detta eftersom en vuxen individ spenderar en stor del av sin 

vakna tid på arbetet vilket gör att det finns möjlighet att påverka ett stort antal individers hälsa 

genom projekt och andra typer av hälsofrämjande arbete inom denna arena. Det har även visat 

sig att det inte i någon större utsträckning forskats angående projektdeltagares uppfattningar 

av det projekt de deltagit i. Ansatsen som uppsatsen inspirerades av var fenomenografi och 

metoden som användes var gruppintervju. Resultatet visade att informanterna inte var av 

uppfattningen att de genomgått ett projekt. De menade att de hälsofrämjande aktiviteter som 

genomförts på deras arbetsplats varit en självklar del av verksamheten men att dessa inte 

ingått i något projekt. En av informanternas hälsa hade till stor del påverkats av ett av de 

moment som ingått i projektet och alla tre informanter ansåg att arbetsmiljön hade förbättrats.  
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1 INLEDNING 

Med anledning av den ökade sjukfrånvaron i Sverige har arbetsplatsen blivit en viktig arena 

för hälsofrämjande arbete då folkhälsan till stor del kan påverkas av hur individer mår på sin 

arbetsplats (Källestål, 2004). En vuxen individ spenderar en stor del av sin vakna tid på 

arbetet vilket gör att det finns möjlighet att påverka ett stort antal individers hälsa genom 

projekt och andra typer av hälsofrämjande arbete inom denna arena (Naidoo & Wills, 2000). 

Bull et al. (2003) skriver även om detta faktum, nämligen att det går att påverka ett stort antal 

individer genom hälsofrämjande insatser och att organisationen i sin helhet går att påverka 

med avseende på fysisk och psykisk arbetsmiljö samt utformandet av policys. Samtidigt som 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatser kan gynna individens upplevda hälsa kan detta även 

leda till ekonomiska vinster för organisationen till följd av ökad produktivitet, minskad 

personalomsättning, ökad arbetsmoral och minskad sjukfrånvaro (ibid., Ewles & Simnett, 

2005).  

 

Arbetsplatsen tycks alltså vara en viktig arena och projekt verkar vara en vanlig arbetsform 

inom hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Men vad har de individer som deltar i dessa 

projekt egentligen för uppfattningar av de projekt de deltagit i? Efter att ha studerat tre år på 

det hälsopedagogiska programmet finns möjligheten att arbeta hälsofrämjade inom olika 

områden i samhället, och under utbildningens gång har det hos oss vuxit fram ett intresse för 

hälsofrämjande på arbetsplatser då denna är en så pass stor och viktig arena. Självklart är det 

av vikt att exempelvis genomföra hälsofrämjande projekt inom denna arena. Men vi är dock 

av uppfattningen att för att ett projekt ska kunna vara så framgångsrikt som möjligt bör 

projektdeltagarnas uppfattningar och upplevelser av projektet ha en central roll i både 

planeringen, genomförandet samt utvärderingen av projektet. Är ett projekt så gynnsamt som 

möjligt med avseende på de anställdas hälsa kan förhoppningsvis detta även få positiva 

ekonomiska konsekvenser för företaget eller organisationen. Denna uppsats kommer att 

fokusera på en slags utvärderingsfas av ett hälsofrämjande projekt på en arbetsplats där 

intresset ligger i att just undersöka vad de individer som deltagit i projektet har för 

uppfattningar av projektet.  
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2 BEGREPPSDEFINITIONER 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser – Detta begrepp innefattar alla insatser som görs 

för individer på arbetsplatser eller där dessa arbetar, med syfte att främja deras hälsa i positiv 

riktning och främja ”goda hälsorelaterade beteenden” (Thomsson & Menckel, 1997, s 14). 

 

Uppfattning – En uppfattning speglar det innehåll en individ ”ger åt relationen mellan sig 

själv och något i omvärlden” (Starrin & Svensson, 1994, s 117). Uljens (1989) beskriver en 

uppfattning som en individs ”grundläggande förståelse av något” (ibid., s 10). Författaren ger 

även en tydlig beskrivning av skillnaden mellan en uppfattning om något och en uppfattning 

av något. Denne menar att en uppfattning om något mer liknar en åsikt eftersom individen 

medvetet reflekterar över något och ”förenar en värdering till denna tanke”. En uppfattning av 

något däremot är vad detta något betyder för en individ eller ”det grundläggande sätt på vilket 

individen förstår fenomenet” (ibid., s 10).  

 

 

3 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras information och gjorda studier för att läsaren ska få en bild av det 

område vi valt att belysa. Kapitlet inleds med vad det innebär att arbeta inom 

Försvarsmakten, vad Livgardet har för uppgift samt information om det för uppsatsen 

aktuella hälsofrämjande projekt. Därefter behandlas den, av oss påträffade, vetenskapliga 

forskning som gjorts angående hälsofrämjande på arbetsplatser och uppfattningar kring 

detta. Slutligen tas begreppet delaktighet upp relaterat till hälsofrämjande på arbetsplatser 

vilket följs av en redogörelse av ett antal motivationsteorier. 

3.1 Att arbeta inom Försvarsmakten 

Att vara anställd inom Försvarsmakten innebär att arbeta för en av Sveriges största 

arbetsgivare. Anställningsformerna varierar mycket, allt från att vara yrkesofficer till att 

arbeta med administrativa uppgifter eller att arbeta som mekaniker (Försvarsmakten, 2009). 

Oberoende av anställningsform, militär eller civil personal, finns grundläggande krav på den 

fysiska prestationsförmågan där det ingår som en ordinarie arbetsuppgift att utöva tre timmar 

fysisk aktivitet per vecka. Även övrig personal som arbetar inom Försvarsmakten uppmuntras 

till att träna med denna regelbundenhet. Detta kallas Försvarsmaktens fysiska standard (FM 
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FysS) och innebär en kvalitetssäkring av personalens fysiska förmåga. De grundläggande 

kraven i denna kvalitetssäkring omfattar individuella träningsmål, träningsplanering, fysisk 

träning samt uppföljning och utvärdering. Utöver denna grundnivå finns även så kallade 

tilläggskrav för personer med särskilda befattningar till exempel rök - och kemdykare samt 

personal inom flyg- och flygstridsledningstjänst. 

 

I Försvarsmakten ska alla medarbetare ges möjlighet att trivas, utvecklas och göra ett bra 

jobb (Försvarsmakten, 2009). 

 

De krav som ställs på personalen angående deras fysiska prestationsförmåga har som syfte att 

de ska kunna klara av sina arbetsuppgifter på bästa sätt. FM FysS har dessutom som syfte att 

bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet (Försvarsmakten, 2005).  

 

3.1.1 Livgardet och arbetsmiljö 

Livgardet är ett förband inom Försvarsmakten och har som uppgift att utbilda soldater och 

officerare för både nationell och internationell tjänst (Försvarsmakten, 2008). Utbildningarna 

består i att förbereda de personerna som ska göra utlandstjänst samt utbilda de som genomför 

värnplikten i Sverige. Det är även Livgardet som ansvarar för säkerheten av Stockholms och 

Drottningholms slott samt olika typer av militära anläggningar. Sveriges hemvärnsförband 

utbildas även av grupper inom Livgardet och dessa förband har som syfte att stödja det civila 

samhället vid påfrestningar (Livgardes informationsavdelning, 2006). Livgardet har egna 

riktlinjer för arbetsmiljöarbetet där det framgår att Livgardet ska ”… präglas av en god 

arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Personalen skall ges förutsättningar att 

fungera väl och trivas med sitt arbete” (Livgardet, 2009, s 1). Arbetsmiljöarbetet ska vara en 

naturlig del av verksamheten för att minimera skador, stress och förebygga ohälsa där 

arbetsmiljölagar och förordningar står för de minimikrav som finns inom verksamheten. 

Utöver dessa minimikrav har Livgardet formulerat egna friskvårdsidéer och visioner där 

personalens hälsa står i centrum. Friskvårdsarbetet uppges följa de fyra ledstjärnorna; 

regelbundenhet, ansvar, föredöme och gemenskap (ibid., s 13). Med regelbundenhet innebär 

att all personal regelbundet ska ägna sig åt friskvårdsaktiviteter minst tre timmar i veckan, det 

ska även ske en regelbunden uppföljning av de anställdas hälsa och välbefinnande men även 

det fysiska stridsvärdet hos exempelvis officerare och värnpliktiga. Chefer inom Livgardet har 

ett ansvar för att dennes medarbetare planerar dessa friskvårdsaktiviteter men även alla 
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anställda har ett individuellt ansvar att hälsan, välbefinnandet och stridsvärdet bevaras eller 

förbättras. Med föredöme menas att medarbetare och chefer på olika nivåer ska fungera som 

bra förebilder angående friskvårdsarbete och med gemenskap menas att friskvårdsaktiviteter 

uppmuntras att bedrivas tillsammans samt att nivån på aktiviteterna är anpassad så att alla kan 

medverka (ibid.). 

 

3.2 Övergripande om det aktuella projektet 

Projektet som genomfördes på den aktuella arbetsplatsen för denna undersökning startade 

under hösten 2006 och avslutades i juni 2009, projektet leddes av en företagshälsovård inom 

samma stad. Utifrån ett samtal med projektledaren från företagshälsovården framgick det att 

målet med projektet hade varit att långsiktigt genomföra hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen, där moment såsom föreläsningar om hjärt-kärlsjukdomar, kost, motion och 

ergonomi samt konditionstester, hälsoprofilbedömningar1 och hörselkontroller ingick. Målet 

för den enskilde individen på arbetsplatsen var att vid regelbundna återkopplingstillfällen 

följa upp individuella insatser som gjorts. De hälsoprofilbedömningar som genomfördes 

resulterade i att de individer som hade en eller flera utmärkande riskfaktorer erbjöds personlig 

coachning. Föreläsningen om ergonomi följdes av en individuell genomgång av varje 

arbetsplats vilken genomfördes av en ergonom med syfte att förbättra arbetsplatsens 

anpassning till individen. Vid projektets början deltog fjorton personer och vid projektets 

avslut i juni 2009 fanns tio av dessa deltagare kvar (Muntlig referens, 2009).  

 

3.3 Inblick i forskningsfältet 

Under följande kapitel behandlas bland annat de studier vi påträffat som genomförts 

angående anställdas uppfattningar av hälsofrämjande projekt eller interventioner de deltagit 

i. 

 

                                                 
1 En hälsoprofilbedömning har som syfte att motivera människor till en hälsosam livsstil med hjälp av 

medvetandegörande kommunikation och konditionstest på cykelergometer samt mätning av blodtryck, skelett 

och vikt. Det är ett beprövat koncept som i stor utsträckning används på företag för att förbättra hälsan hos de 

anställda. (http://www.hpinordic.se/extra/pod/?id=2&module_instance=1&action=pod_show&navid=2) 
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3.3.1 Forskningstrenden inom området hälsa på arbetsplatser 

Efter en relativt omfattande tidsperiod med orientering inom forskningsfältet för att undersöka 

vilken forskning som genomförts angående projektdeltagares uppfattningar av projekt de 

deltagit i, visade det sig att det inte i någon större utsträckning forskats inom det specifika 

området. De vetenskapliga studier som dock påträffats inom detta område har i första hand 

handlat om exempelvis sjuksköterskors uppfattningar om deras arbete och arbetsuppgifter 

(Radsma & Bottroff, 2009; Mellor & St John, 2007) samt föräldrars eller skolpersonals 

uppfattningar av aspekter rörande elever och deras hälsa (Baker-Henningham & Walker, 

2009; Mansour et al., 2002).  

 

Majoriteten av de studier som behandlat området hälsa på arbetsplatser har handlat om försök 

att få personalen att sluta röka, vara mer fysiskt aktiva eller förändra sina matvanor främst 

genom att öka sitt frukt- och grönsaksintag (Armitage, 2007; Dichman et al., 2009; Simpson 

et al., 2000; Sorensen et al., 2004). Många studier inom området hälsa på arbetsplatser har 

även undersökt anställdas hälsa i relation till produktivitet och arbetsmoral (Mills et al., 2007; 

Wynd & Ryan-Wenger, 2004). 

 

3.3.2 Fysisk aktivitet och militärer 

I en amerikansk studie (Wynd & Ryan-Wenger, 2004) har författarna jämfört positiva 

och negativa hälsobeteenden, relaterat till motivation, socialt stöd och faktorer på 

arbetsplatsen mellan en grupp individer och två andra grupper individer. Dessa tre 

grupper bestod alla av sjukvårdspersonal (läkare, tandläkare och sjuksköterskor) som 

arbetade på tre typer av sjukhus; ett civilt sjukhus, ett militärsjukhus och ett militärt 

reservsjukhus. Datainsamlingsmetoden som användes var ett antal olika enkäter som var 

utformade för att mäta exempelvis olika hälsobeteenden och motivation. Resultatet 

visade att det generellt inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

undersökningsgrupperna, men att personalen på det civila sjukhuset visade på bättre 

resultat med avseende på ansvar för sin egen hälsa, näringsintag och mellanmänskliga 

relationer. De civila var å andra sidan mindre fysiskt aktiva och mindre motiverade 

jämfört med de två andra grupperna, särskilt i jämförelse med personalen på 

militärsjukhuset. Författarna diskuterade att detta resultat förmodligen påverkades av 

den organisationskultur som antas finnas inom det militära då det ofta ställs särskilda 

fysiska krav på militär personal. Dessa krav såg författarna ur en positiv synvinkel 
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eftersom militär personal då själva kan bli mer motiverade att vara i god fysisk form för 

att exempelvis klara av olika typer av fysiska tester. De menade att “External motivators 

that are initially enforced by others often become internalized and increase desire to 

maintain a higher level of health” (ibid.2). Med detta menas alltså att yttre 

motivationsfaktorer kan komma att tas över av individen och bli betydelsefulla för 

denne vilket leder till att han eller hon blir motiverad till att bibehålla god hälsa (ibid.). 

 

3.3.3 Uppfattningar av hälsofrämjande på arbetsplatser 

I en studie från Kanada ville författarna undersöka hur individer inom ett antal företag 

definierade begreppet hälsa på arbetsplatser samt vad som krävdes av arbetsgivaren i form av 

stöd och engagemang vid genomförandet av ett hälsofrämjande projekt (Makrides et al., 

2007).  De ville även ta reda på vad dessa personer ansåg vara faktorer som underlättade eller 

försvårade det generella arbetet med hälsa på arbetsplatsen utöver specifika projekt. Den 

metod som användes var fokusgrupper och utifrån dessa kom författarna fram till att 

informanterna definierade begreppet hälsa på arbetsplatser som ett övergripande begrepp som 

innefattade stödjande och hälsofrämjandet av en fysisk och psykosocial miljö. Individuella 

risk- och livsstilsfaktorer diskuterades i fokusgrupperna men i väldigt liten utsträckning 

(ibid.).  

 

The environment is really important. From my perspective, you want the employee to think 

that this is a great place to work because the employer cares about me, and I care about the 

employer. Therefore I want to do my absolute best today (ibid., s 180). 

 

Utifrån fokusgruppernas diskussioner visade det sig att arbete med hälsa på arbetsplatser 

krävde att det skulle finnas resurser i form av pengar, stöd från ledningen samt tid och intresse 

hos de anställda (Makrides et al., 2007). Det var även viktigt att kunna samordna redan 

existerande hälsoresurser på arbetsplatsen, särskilt sådana resurser som bidrog till att öka 

medvetenheten och engagemanget samt att bibehålla motivationen och intresset för 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Ett återkommande diskussionsämne var behovet av 

att arbetsgivarna skulle vara medvetna om och ha förståelse för vikten av det hälsofrämjande 

arbetet vilket ansågs bidra till en stödjande miljö (ibid.). Liksom i andra studier (Mills et al., 

                                                 
2 Då artikelns originalformat ej gick att få tag i kan ej sidnummer anges korrekt.  

  http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3912/is_200412/ai_n9473034/pg_7/ 
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2007) som handlat om hälsofrämjande på arbetsplatser visade resultatet i den Kanadensiska 

studien att en hälsosam arbetsplats ofta förknippades med ökad produktivitet, ökad 

arbetsmoral, minskad sjukfrånvaro samt minskad personalomsättning (Makrides et al., 2007). 

Informanterna i fokusgrupperna menade att det var de ekonomiska vinsterna som var lättast 

att utvärdera medan personliga aspekter som ökad arbetsglädje var svårare att påvisa och 

värderades därmed inte lika högt. De påpekade även att hälsofrämjande arbete bör vara en del 

av kulturen på arbetsplatsen, men då detta kan ta lång tid att uppnå fanns det vissa svårigheter 

med att motivera arbetsgivarna att investera i de anställdas hälsa. Författarna påpekade även 

att främjandet av individuella, positiva hälsobeteenden måste ske i samband med förändringar 

i arbetsmiljön för att ge goda långsiktiga effekter (ibid.).  

 

Randall et al., (2007) ville i en brittisk studie undersöka vad ett antal personer som hade 

deltagit i en intervention, med syfte att minska personalens arbetsrelaterade stress, hade för 

uppfattningar av denna intervention. Författarna påpekade att den här aspekten sällan 

undersöks, de menade att utvärderingar av stressreducerande interventioner i stor utsträckning 

handlat om att testa en interventions effektivitet genom att jämföra skillnader mellan grupper 

som deltagit i studien. Författarna i denna studie ville därmed skaffa sig en djupare förståelse 

för deltagarnas uppfattningar och erfarenheter av interventionen de deltagit i. Detta utfördes 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer med tjugosex sjuksköterskor på ett brittiskt sjukhus 

(ibid.). 

 

Utifrån resultatet av en enkät som besvarades av sjuksköterskor på en barnavdelning visade 

det sig att de sjuksköterskor som arbetade med både administrativt och kliniskt arbete ansåg 

att det fanns svårigheter med att balansera dessa två arbetsuppgifter (Randall et al., 2007). Det 

administrativa arbetet kom ofta i andra hand och sjuksköterskorna tvingades ibland ta dessa 

arbetsuppgifter med sig hem eller göra dessa på arbetstid men bara om det fanns tid över till 

detta. Dessa sjuksköterskor erbjöds, efter enkäternas sammanställning, att delta i möten för att 

komma fram till hur deras arbetssituation skulle kunna förbättras och en intervention 

utformades utifrån det som framgått under mötena. Interventionen innebar bland annat att 

sjuksköterskorna skulle avsätta mer tid åt administrativt arbete vilket skulle motsvara ungefär 

en hel dags arbete varannan vecka oavsett hur stor den kliniska arbetsbelastningen var (ibid.).  

 

Under intervjuerna ställdes frågor angående vad interventionen hade haft för effekt på 

deltagarnas arbetsförhållanden, varför interventionen genomfördes samt frågor om 
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interventionens effektivitet (Randall et al., 2007). Efter dataanalysen erhölls ett stort antal 

textsegment som delades in i tre huvudkategorier med åtskilliga tillhörande underkategorier. 

De tre huvudkategorierna var; ”microprocesses” (exempelvis direkta och indirekta effekter av 

interventionen), ”macroprocesses” (interventionens genomförande och vidmakthållande) och 

”intervention context” (deltagarnas uppfattningar av interventionens inverkan) (ibid.). 

 

Analysen av deltagarnas uppfattningar (alla deltagare hade samma yrke inom samma 

organisation) visade på att individuella skillnader i arbetsförhållanden kunde påverka 

interventionens inverkan (Randall et al., 2007). Vissa deltagare uppfattade att interventionen 

inte hade någon större inverkan eftersom dessa redan innan interventionen upplevde att de 

hade tidsaspekten under kontroll. Andra upplevde dock att interventionen hade haft stor 

inverkan på mängden tid de kunde ägna sig åt administrativa arbetsuppgifter. Resultatet visade 

även på att interventionen hade indirekta effekter på deltagarna, detta kunde visa sig i att 

deltagarna hade mer tid att umgås med sina arbetskamrater då de hade särskild avsatt tid för 

administrativt arbete. Det visade sig även att tidigare erfarenheter av interventioner och 

otillfredsställande implementeringen av den aktuella interventionen kunde leda till skillnader i 

hur länge deltagarna upplevde att interventionen pågått, trots att interventionen hade pågått 

lika länge för alla. Vidare kunde deltagarnas kunskaper, förmågor och attityder påverka deras 

uppfattningar av interventionen och hur de gagnades av den. De deltagare som var delaktiga i 

utformningen av interventionen kunde även ha andra erfarenheter av interventionen med tanke 

på deras uppfattningar av den och det förtroende de hade för den (ibid.).  

 

This study demonstrated that it is important and useful to gather data about intervention 

experiences from participants. The qualitative method used in this study revealed 

complex and multifaceted accounts of the intervention process and context which are in 

sharp contrast to the simple manipulation checks used (and exposure-based mechanisms 

tested) by quasi-experimental evaluation research (ibid., s 1199-1200). 

 

Slutligen menade författarna att uppfattningar av interventioner hos de deltagare som 

genomgått dessa interventioner är av betydelse för att arbetsplatsbaserade stressreducerande 

interventioner ska vara så effektiva som möjligt (Randall et al., 2007). 

 

3.4 Delaktighet som en framgångsfaktor 

Angelöw (2002) skriver om delaktighet och inflytande som två fundamentala begrepp vid 
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främjandet av hälsa på arbetsplatser. Följande citat belyser i likhet med Angelöw att;  

 

There is no better way to tailor programs than to involve the employees in the 

development, communication, implementation, and evaluation of a given program 

(Grawitch et al., 2009, s 128). 

 

Grawitch et al. (2009) menar att anställdas delaktighet ofta bortses då exempelvis en 

organisation strävar efter att skapa en ”hälsosam arbetsplats”, men att denna delaktighet är av 

stor betydelse för att ett hälsofrämjande initiativ eller projekt ska kunna ha så många positiva 

effekter som möjligt. Genom att göra det möjligt för de anställda att vara delaktiga i ett 

projekts olika delar såsom planering, implementering och utvärdering ökar troligtvis chansen 

för att projektet verkligen ska beröra de aspekter som de anställda och organisationen i helhet 

kan dra nytta av. De anställdas delaktighet kan även öka chansen för att så många som möjligt 

av de anställda deltar i projektet vilket är starkt kopplat till ovan nämnda aspekt, nämligen att 

projektet ska vara riktat mot uttalade behov. Ytterligare en aspekt är att de anställda och 

ledningen tillsammans ska komma fram till ett så effektivt projekt som möjligt för att 

projektet därmed ska kunna leda till ett antal på förhand önskade resultat (relaterat till de 

uttalade behoven). Så länge som projektet pågår bör de anställda dessutom ges möjligheten att 

kunna framföra sina åsikter vilket ska leda till att projektet kan förbättras och ”finslipas”. Är 

de anställda delaktiga i att utveckla exempelvis projekt, initiativ eller policys bidrar det 

förhoppningsvis till att de anställda känner större samhörighet med dessa och att dessa 

integreras i organisationskulturen (ibid.). 

 

3.5 Motivationsteorier 

Generellt har människors beteenden och livsstilar kunnat kopplas till en rad vanliga 

sjukdomar i det samhälle vi lever i idag (Naidoo & Wills, 2000). Det finns exempelvis ett 

starkt samband mellan en inaktiv livsstil och ohälsa, personer som är fysiskt inaktiva löper en 

fördubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med sina fysiskt aktiva 

medmänniskor. Det finns ett slags motsatsförhållande mellan en fysiskt inaktiv och en fysiskt 

aktiv livsstil där de negativa konsekvenserna på en individs hälsa, till följd av en inaktiv 

livsstil, skulle kunna förebyggas av fysisk aktivitet (Faskunger et al. 2007). Andra 

livsstilsfaktorer såsom kost och näringsintag har också visats bidra till bland annat fetma, 

diabetes, högt blodtryck och vissa typer av cancer vilket i vissa fall kan leda till invaliditet 
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eller för tidig död (WHO, 2003). Med tanke på detta finns det självklart en önskan att kunna 

påverka personer med en ohälsosam livsstil eller ohälsosamma beteenden för att främja hälsan 

hos dessa personer (Naidoo & Wills, 2000). För att åstadkomma dessa livsstils – och 

beteendeförändringar bör det finnas en förståelse för hur det kommer sig att personer har ett 

visst beteende eller varför de har en viss livsstil. Individers beteenden kan delvis tillskrivas de 

attityder, värderingar och uppfattningar som denna person har till ett visst eller flera 

beteenden (ibid.).  

 
Naidoo och Wills (2000) behandlar ett antal modeller och teorier som berör de faktorer som 

kan påverka en individs hälsobeteenden, den första av dessa är ”The Health Belief Model”. 

Detta är en välkänd teoretisk modell som utformades av Rosenstock i mitten av sextiotalet 

och som senare modifierades av Becker 1974. Modellen menar att vare sig en individ ändrar 

ett beteende eller inte så har denne gjort en bedömning om förändringen är genomförbar och 

vad förändringen har för fördelar respektive nackdelar. Individen bedömer även om en 

förändring innebär en signifikant minskad risk att drabbas av exempelvis en sjukdom, alltså 

till hur stor del denna förändring skyddar individen från denna sjukdom. Modellen menar 

dessutom att individer kan behöva någon form av antingen yttre eller inre motiv som fungerar 

som en drivkraft till att göra en beteendeförändring. Ovan nämnda aspekter sammanfattas i ett 

antal punkter som berör individers beteendeförändringar, individen måste; 

 

 Vara motiverad att göra en förändring 

 Känna sig hotad av sitt nuvarande beteende 

 Känna att en förändring kommer att vara fördelaktig och ha få negativa konsekvenser 

 Känna sig kompetent nog att genomföra beteendeförändringen (ibid., s 223). 

 

”Theory of Reasoned Action” (TRA) och ”Theory of Planned Behaviour” (TPB) utvecklade 

av Ajzen och Fishbein liknar till viss del ”The Health Belief Model” i den bemärkelse att de 

båda tar upp begreppet beteendeförändring relaterat till vilka positiva respektive negativa 

konsekvenser denna förändring skulle kunna leda till (Naidoo & Wills, 2000). TRA tar dock 

även hänsyn till sociala normer där till exempel ”…social pressure from `significant others´ 

could cause individuals to behave in a way that they believe these other people or groups 

would think is right” (ibid., s 227). Dessa normer har betydelse för en individs beteende där 

dessa tillsammans med bedömningen om en beteendeförändrings konsekvenser bildar en 

intention. En intention behöver dock inte innebära att en individ nödvändigtvis handlar utifrån 
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denna (ibid.).  

 

TPB är en vidareutveckling av TRA som gjordes av Ajzen där variabeln kontroll har lagts till 

vilken handlar om att individer har olika uppfattningar av huruvida de kan göra förändringar 

(Naidoo & Wills, 2000). Då begreppet kontroll sätts i ett hälsosammanhang går det att urskilja 

två synsätt av detta begrepp nämligen ”internal locus of control” och ”external locus of 

control”. Den tidigare innebär att en individ upplever att han eller hon ”skapar” sin egen hälsa 

medan den senare innebär att en individ upplever att denne till stor del påverkas av andra, tur 

eller ödet. Dessa två synsätt medför dock inte att en individ med hög internal locus of control 

per automatik har bättre hälsa eller tar fler hälsosamma beslut och vice versa (ibid.).  

 

Ytterligare en modell, ”The Stages of Change Model”, handlar om att när en individ tillägnar 

sig ett nytt beteende har detta beteende utvecklats i en slags förändringscykel som innehåller 

ett antal olika steg (Naidoo & Wills, 2000). Denna modell utarbetades av Prochaska och 

DiClemente i mitten av åttiotalet och har i huvudsak fokuserat på personer med missbruk och 

deras beteendeförändringar men det har visat sig att de flesta individer genomgår dessa steg 

när denne ska göra en beteendeförändring. Dessa steg åskådliggörs i figuren nedan (Naidoo & 

Wills, 2000, s 232).  

 

Figur 1 – Ur Naidoo & Wills, 2000, s 232. 
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En individ som befinner sig i det första steget (precontemplation) har ännu inte blivit 

medveten om att ett beteende skulle kunna ha negativ inverkan på dennes hälsa och upplever 

därför inte att han eller hon behöver göra någon förändring (Naidoo & Wills, 2000).  I nästa 

steg (contemplation) har individen blivit medveten om att en beteendeförändring skulle kunna 

medföra positiva konsekvenser men är ännu inte redo att göra denna förändring, utan söker 

information eller vägledning. I det tredje steget (preparing to change) är individen redo att 

göra förändringen eftersom fördelarna att göra beteendeförändringen överväger nackdelarna 

med att inte göra den och det fjärde steget (making the change) innebär då alltså att individen 

gör denna förändring. Prochaska och DiClemente menar att faktorer som underlättar i detta 

fjärde steg är ett klart uppsatt mål, en realistisk tidsplan och att individen upplever att denne 

gynnas av att göra förändringen. I det femte steget (maintenance) bibehåller individen 

beteendeförändringen men individen kan i detta steg liksom i vilket steg som helst falla 

tillbaka till något av de tidigare stegen. Denna förändringsmodell har bland annat använts av 

personal inom primärvården för att kunna identifiera i vilket steg exempelvis en rökare är, för 

att sedan kunna anpassa information eller det tillvägagångssätt personalen bör använda vid 

eventuell behandling (ibid.). 
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4 PROBLEMOMRÅDE 

Rienecker (2003) menar att ett ”Problem står för något som är olöst eller obesvarat eller ännu 

inte belyst på ett tillräckligt bra eller tydligt sätt” (ibid., s 9). Detta citat beskriver essensen i 

området vi valt att belysa, nämligen anställdas uppfattningar av hälsofrämjande projekt de 

deltagit i. I Randalls et al. (2007) studie tar författarna upp det faktum att deltagare i 

stressinterventioner på arbetsplatser sällan får möjligheten att förmedla sina upplevelser, 

uppfattningar eller erfarenheter av det projekt de deltagit i. När projekt genomförs och 

utvärderas jämförs ofta två grupper där en av grupperna genomgått interventionen medan den 

andra fungerat som kontrollgrupp (ibid.). Med tanke på detta ställer vi oss följande fråga; hur 

kommer det sig att projekt i huvudsak tycks fokusera på det objektiva utfallet av projektet 

istället för att kombinera resultat av kvantitativ art med deltagarnas subjektiva uppfattningar?  

Dessa två perspektiv skulle kunna komplettera varandra och ge en mer korrekt beskrivning av 

ett projekts resultat. Ett avslutat projekts resultat kombinerat med deltagarnas uppfattningar av 

projektet skulle kanske kunna ge en vägledning till projektets utfall.  

 

 

5 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är för det första att ta reda på vad ett antal individer i en 

utbildningsgrupp inom det militära har för uppfattningar av ett hälsofrämjande projekt som 

genomförts på deras arbetsplats. Syftet är för det andra att undersöka om dessa individer 

upplever att detta projekt påverkat deras arbetsmiljö och hälsa, och i så fall hur. 
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6 FENOMENOGRAFI 

Denna uppsats kommer att inspireras av den fenomenografiska ansatsen då vi är intresserade 

av att undersöka ett antal individers uppfattningar av ett specifikt fenomen. Nedan följer en 

redogörelse för denna ansats.   

6.1 Fenomenografi som forskningsansats 

Fenomenografi är en forskningsansats som i grunden handlar om hur ett fenomen uppfattas 

till skillnad från vad detta fenomen är eller varför det är på ett visst sätt (Starrin & Svensson, 

1994). Ett förenklat sätt att se på denna ansats är alltså att intresset inte ligger i fenomenet i 

sig utan hur fenomen eller objekt uppfattas av olika individer. Distinktionen mellan vad ett 

fenomen är och hur detta fenomen uppfattas benämns i litteraturen som första och andra 

ordningens perspektiv alternativt vad-aspekten respektive hur-aspekten (Larsson, 1986; 

Marton & Booth, 2000; Starrin & Svensson, 1994). Första ordningens perspektiv beskriver 

alltså rent faktamässigt vad ett fenomen eller ett objekt är medan andra ordningens perspektiv 

handlar om upplevelsen av detta fenomen eller objekt. Då andra ordningens perspektiv 

handlar om uppfattningar och upplevelser går det inte att tala om sant eller falskt eftersom ett 

fenomen kan ha olika innebörd för olika individer (Larsson, 1986). Dessa två perspektiv går 

dock inte att åtskiljas från varandra eftersom det ena förutsätter det andra. För att ha en 

uppfattning av något måste man ha en aning om vad detta ”något” är (Starrin & Svensson, 

1994).  

 

En gemensam nämnare för den fenomenografiska forskningen är framförallt att den utgår 

från att människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i omvärlden. Olikhet i 

uppfattning förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har olika 

relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika kunskap om 

dessa företeelser och objekt. Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa 

olikheter – dvs variationer i uppfattningar som resultat (Starrin & Svensson, 1994, s 120).  

 

Inom fenomenografiska undersökningar är inte syftet att resultatet ska kunna generaliseras till 

en större population utan resultatet ska istället gestalta och beskriva skillnader i uppfattningar 

(Starrin & Svensson, 1994). Begreppet uppfattning beskrivs inom fenomenografin som det 

innehåll individer ger åt förhållandet mellan dem själva och fenomen och objekt i deras 

omgivning och livsvärld.  Detta förhållande är dock inte statiskt då en persons uppfattning av 

ett fenomen eller objekt kan förändras i takt med att omvärlden förändras och denna ändring i 
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uppfattning kan ses som att en person får kunskap om något (ibid.). 

 

6.1.1 Fenomenografins metodiska arbetsgång 

Det finns generellt inga direkt definitiva regler inom den fenomenografiska forskningen då 

den metodiska arbetsgången präglas av undersökningens innehåll (Starrin & Svensson, 1994). 

Trots detta följer den mesta fenomenografiska forskningen ett visst mönster där det första 

steget handlar om att identifiera en specifik företeelse som ligger i forskarens intresse att 

undersöka. Det andra steget handlar om själva insamlandet av data vilket vanligtvis sker 

genom intervjuer. Mest förekommande är användningen av semistrukturerade intervjuer men 

även öppna och välstrukturerade intervjuer används. Eftersom intresset i fenomenografiska 

studier ligger i att ta reda på individers uppfattningar av ett särskilt fenomen bör inte 

intervjuerna innehålla fasta svarsalternativ med tanke på att en uppfattning inte kan anses vara 

rätt eller fel. Vidare är en gemensam nämnare för alla fenomenografiska undersökningar att 

intervjuerna spelas in på band, vilket följs av en ordagrann nedskrivning av det som sagts vid 

intervjuerna. Dessa nedskrivningar innefattar ofta även pauser och mumlanden för att komma 

så nära det verkliga samtalet som möjligt då en persons uppfattningar kan komma till uttryck 

både i det som sägs och i det outtalade (ibid.).  

 

Det är inte enbart intervjun som ger tillträde till människors uppfattningar. I alla språkliga 

uttryck i form av kommunikativa handlingar kan uppfattningar av en företeelse eller om 

ett objekt förmedlas (ibid., s 124).  

 

Det tredje steget i arbetsordningen handlar om själva analysen av de bearbetade intervjuerna, 

detta för att kunna urskilja de uppfattningar som de intervjuade har av det aktuella fenomenet 

(Starrin & Svensson, 1994). Analysens tillvägagångssätt behandlas mer utförligt nedan. 

 

6.1.2 Fenomenografi som analysverktyg 

De nedskrivningar som görs av intervjuer bör läsas ett flertal gånger eftersom de, som Marton 

och Booth (2000) beskriver det; ”det finns ett slags spel i dem; när vi läser dem om och om 

igen ändrar de ständigt skepnad” (ibid., s 174). Författarna menar att vid genomläsningen av 

textmaterialet fokuserar läsaren på olika aspekter för varje gång denne läser texten (ibid.). 

Alexandersson beskriver i Starrin och Svensson (1994) detta som ”fas 1” vilket i likhet med 

ovan innebär att de utskrivna intervjuerna läses igenom ett upprepat antal gånger. Detta för att 
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läsaren ska skapa sig ett helhetsintryck av texten och för att i ett inledande skede av analysen 

upptäcka likheter och skillnader i informanternas uppfattningar. ”Fas 2” innebär en mer 

djupgående analys av det som informanterna sagt, och skillnader och likheter kan framträda 

tydligare och helheten kommer att byggas av enskilda delar av den analyserade texten. 

Analysarbetet fortsätter i ”fas 3” och då läsaren inte finner fler kontraster i informanternas 

utsagor uppstår en slags mättnadseffekt och nu kan dessa utsagor delas in i ett antal 

beskrivningskategorier. Dessa kategorier bör självklart ha betydelse och vara intressanta för 

syftet med undersökningen och bör dessutom skilja sig från varandra. I den sista fasen sker 

”en mera systematisk analys av hur uppfattningarna förhåller sig till varandra” (ibid., s 127). 

Skilda uppfattningar bör ses som lika mycket värda, en individs uppfattning är inte viktigare 

än någon annans men i en beskrivningskategori kan någons uppfattning möjligtvis ses som 

mer utvecklad eller omfattande jämfört med andras (ibid.).  

 

6.1.3 Kritik mot den fenomenografiska ansatsen 

”Fenomenografins väg är att avslöja medvetandes kollektiva anatomi” (Marton & Booth, 

2000, s 177) och det är detta som varit den huvudsakliga kritik som riktats mot den 

fenomenografiska ansatsen, nämligen fenomenografins fokusering på uppfattningar på en 

kollektiv nivå, intresset ligger därmed inte i den enskilde individens uppfattning (Starrin & 

Svensson, 1994). Bakomliggande faktorer till informanternas uppfattningar har därför mindre 

betydelse och när en uppfattning inom fenomenografin tas ur sitt sammanhang ”försvinner” 

på något sätt personen bakom uppfattningen och dennes livsvärld (ibid.).  

 

 

7 METOD 

Metoden som valts som tillvägagångssätt för att kunna besvara denna uppsats syfte är intervju 

och mer specifikt gruppintervju. Denna metods positiva respektive negativa aspekter 

behandlas under rubriken nedan men den huvudsakliga anledningen till detta val är för att 

denna metod kan bidra till ett samspel mellan de individer som deltar i intervjun (Gillham, 

2008). Detta samspel kan därmed bidra till att vissa personliga aspekter hos individerna kan 

bli mer framträdande än vid en enskild intervju och en gruppintervju kan även ge en annan 

typ av datamaterial jämfört med den enskilda intervjun (ibid.). Enkät som metod har till denna 

uppsats inte ansetts vara något alternativ eftersom en del av syftet innebär att ta reda på en 
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grupp individers uppfattningar och en enkät skulle antagligen inte kunna förmedla dessa lika 

utförligt eller ingående som en gruppintervju. 

 

7.1 Gruppintervju som metod 

En typ av intervju som blivit populärare med åren är gruppintervjuer som med sin ”… öppna, 

sökande karaktär indikerar att deras huvudsakliga syfte är att vara en utforskande studie” 

(Cohen et al., 2007; Gillham, 2008, s 91). Gruppintervjun är till skillnad från fokusgruppen 

inte lika strikt fokuserad på ett särskilt ämne eller en klart definierad grupp individer. 

Gruppintervjun kan alltså täcka ett vidare undersökningsområde och innehålla en mer varierad 

deltagarsammansättning än i fokusgruppen. En gruppintervju består ofta av sex till tio 

individer och spelas vanligen in på band eller videofilmas (Gillham, 2008).  Gruppintervjun, 

liksom andra metoder, har både sina för – och nackdelar (Cohen et al., 2007). Ett antal 

fördelar med denna typ av intervju är att en diskussion kan uppstå deltagarna emellan vilket 

kan leda till stor variation i deltagarnas utsagor, denna variation hade kunnat förbises om 

intervjun istället skett mellan en respondent och intervjuaren (ibid.; Gillham, 2008). En 

gruppintervju är heller inte lika tidskrävande som enskilda intervjuer (Cohen et al., 2007).  

 

I en gruppintervju kan det visa sig att individerna i gruppen har påtagliga skillnader i sina 

åsikter, men att de även kan stödja och influera varandra vilket kan synliggöra relationen 

individerna emellan (Cohen et al., 2007). En gruppintervju i sig bidrar även med fördelen att 

alla deltagare ställs samma fråga under samma omständigheter. Nackdelar som kan nämnas 

med gruppintervjuer är dock att det finns en viss risk att någon individ är mer dominant än de 

andra under intervjun samt att vissa individer kan vara återhållsamma och därmed inte lika 

benägna att dela med sig av sina åsikter. Det finns även en risk att intervjudeltagarna talar 

utifrån en allmän uppfattning och det faktum att de är en grupp kan leda till att individer av en 

annan åsikt eller uppfattning inte vågar delge sin personliga och ärliga uppfattning (ibid.).  

 

Cohen et al. (2007) tar upp ett antal aspekter som intervjuaren bör reflektera över innan och 

under gruppintervjun, nämligen att intervjuaren bör tänka på hur denne ska fördela sin 

uppmärksamhet på deltagarna och om en fråga ska besvaras av alla deltagare i gruppen. 

Intervjuaren bör även reflektera över hur denne ska hantera deltagare som antingen är för 

tysta och inte säger någonting alls eller sådana som pratar väldigt mycket och som gärna 

diskuterar livligt eller till och med blir aggressiva. Vidare kan det vara bra att ha i åtanke om 
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man som intervjuare vill att deltagarna svarar på ett visst sätt och hur jag kan skapa en 

intervjuatmosfär som uppmuntrar alla att tala öppet utifrån sina åsikter utan att de känner sig 

tvingade att göra detta. Är två intervjuare närvarande vid gruppintervjun kan det innebära att 

dessa två kan komplettera varandra i fråga om hur intervjun uppfattades vilket kan bidra till 

ett mer omfattande ”intervjuprotokoll”. Vid analysen av den information som framkommit 

under intervjun kommer analysen att representera gruppens åsikter och uppfattningar, inte den 

enskilde individens vilket kan ses som en fördel då inga åsikter eller uppfattningar går att 

tilldela en specifik individ (ibid.).  

 

7.1.1 Utformningen av intervjufrågorna 

Frågorna som behandlas under denna rubrik går att finna i bilaga 2. Dessa frågor utformades 

av oss i samråd med vår handledare och utvärderades i en mindre omfattande pilotstudie (se 

nedan). Eftersom syftet med denna undersökning är att undersöka individers uppfattningar av 

ett arbetsplatsbaserat hälsofrämjande projekt och om det påverkat deras arbetsmiljö och hälsa 

och i så fall hur, krävdes en intervjuguide med frågor som respondenten kunde svara så öppet 

på som möjligt. Öppna intervjufrågor innebär att respondenten inte förväntas svara på ett 

särskilt sätt, hon eller han uttrycker vad denne vill utifrån den ställda frågan (Cohen et al., 

2007). Cohen et al. (2007) skriver även om fördelarna med att använda sig av öppna 

intervjufrågor eftersom dessa hjälper forskaren att komma närmare respondentens verkliga 

uppfattningar, åsikter eller upplevelser kring det forskaren ämnar undersöka. Öppna frågor 

kan också bidra till oväntade svar som frambringar relationer eller samband som forskaren 

inte haft i åtanke tidigare. Denna typ av frågor kan även lättare följas av följdfrågor och 

missförstånd är lättare att reda ut jämfört med intervjuer där ett strukturerat frågeformulär 

används. Eftersom syftet med denna undersökning delvis är att ta reda på individers 

uppfattningar var en halvstrukturerad intervjuguide att föredra där denna innehåller förslag på 

frågor och ämnen som beroende på hur intervjun fortskrider kan skifta i ordningsföljd och 

frågor som indirekt redan besvarats kan hoppas över (ibid.; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Svagheter med att använda sig av en halvstrukturerad intervjuguide kan vara att viktiga 

ämnen eller frågor inte tas upp under intervjun (Cohen et al., 2007). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om intervjufrågornas tematiska och dynamiska 

dimension. Den tematiska dimensionen handlar om att svaren på intervjufrågorna ska vid 

analysen om möjligt kunna besvara undersökningens syfte. Den dynamiska dimensionen 
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handlar däremot om frågornas förmåga att bidra till en positiv stämning mellan intervjuaren 

och respondenten där intervjun upplevs mer som ett samtal än ett förhör. För att uppmuntra 

respondenten att tala utifrån sina genuina upplevelser och uppfattningar bör frågorna vara 

korta och inte innehålla svårförståeliga ord där respondenten kan fastna vid att analysera 

specifika ord istället för att verkligen besvara frågan. Dessa två dimensioner bör 

sammanflätas i en och samma intervjufråga vilket intervjuguiden till denna undersökning 

sökte eftersträva (ibid.). Exempelvis innehöll första frågan i guiden till en början ordet 

initierades vilket senare byttes ut mot ordet påbörjades då detta senare ord förmodligen 

används oftare i vardagligt tal. Det var även önskvärt att frågorna skulle rama in majoriteten 

av de aspekter som rörde projektet. Vidare utformades frågorna på ett sådant sätt att svaren på 

dessa, vid analysen, skulle kunna göra det möjligt att utröna respondenternas uppfattningar för 

att kunna besvara undersökningens syfte.  

 

Man kan undersöka en enda forskningsfråga genom flera intervjufrågor, närma sig ett 

ämne ur olika synvinklar, så att man erhåller en rik och varierad information. Och en 

enda intervjufråga kan ge svar på flera forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s 

148-149). 

 

Cohen et al. (2007) tar upp ett antal aspekter att ha i åtanke vid formulering av intervjufrågor, 

bland annat att frågorna inte ska vara ledande, inte göra antaganden eller till exempel anta att 

respondenterna besitter kunskap om något som denne kanske inte gör. Vi har så långt det varit 

möjligt strävat efter att inte ha förutfattade antaganden i frågorna eftersom det exempelvis är 

en väsentlig skillnad mellan att ställa frågan Berätta om hur er hälsa påverkats av projektet? 

och Berätta om er hälsa påverkats av projektet. I så fall, hur? Den tidigare frågan gör ett 

antagande om att hälsan har påverkats hos respondenterna medan den senare inte gör det 

eftersom följdfrågan I så fall, hur? inte behöver ställas om deras hälsa inte påverkats på något 

sätt. Har deras hälsa dock påverkats bör intervjuaren fråga sig hur detta kommer sig med hjälp 

av uppföljningsfrågor istället för att enbart godta det faktum att hälsan har påverkats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

7.2 Urvalsförfarande 

Tisdagen den femtonde september kontaktades olika företag inom företagshälsovården i en 

mellanstor stad via mail. Denna kontakt söktes för att få information om, eller om möjligt 

komma i kontakt med någon arbetsplats som nyligen genomgått något slags hälsofrämjande 
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projekt eller intervention. Av fyra kontaktade företag erhölls svar från två av dessa varav ett 

företag meddelade att de inte hade möjlighet att hjälpa oss medan det andra företaget nyligen 

avslutat ett projekt och de undrade om det fanns möjlighet för oss att göra någon slags 

utvärdering av detta. Genom vidare mailkontakt planerades ett möte med den person som 

varit ansvarig för det aktuella projektet. Under detta möte fick vi information om vilken 

arbetsplats det rörde sig om och övergripande vad projektet handlat om. Denna ansvarige 

person hade innan detta informationsmöte kontaktat den aktuella arbetsplatsen som hade gett 

sitt medgivande om att delta i vår undersökning. Då vi efter mötet fått en bild av projektet 

ansåg vi att det föll inom ramarna för vad vi hade tänkt oss, nämligen ett hälsofrämjande 

projekt av något slag som utförts på en arbetsplats oberoende av typ av arbetsplats eller 

arbetsuppgifter. 

 

Följande moment bestod i att ta kontakt med arbetsplatsen där projektet genomförts för att få 

information om projektet av någon på arbetsplatsen vilket även gjordes via mail. Mailet 

besvarades av den person som kom att bli vår kontaktperson på arbetsplatsen och denne 

föreslog ett telefonsamtal för att komma överens om ett kortare möte. Detta möte ägde rum 

tisdagen den trettonde oktober. Ett par veckor efter mötet mailade vi en förfrågan om vår 

kontaktperson på arbetsplatsen hade möjlighet att ta reda på om det fanns intresse för 

deltagande i gruppintervjuer angående det projekt de deltagit i. I det svar vi fick meddelades 

vi att vår kontaktperson skulle ta reda på detta under ett arbetsplatsmöte varpå vi postade ett 

antal missiv (se bilaga 1) som kontaktpersonen uppmanades dela ut till sina arbetskamrater 

vid mötet. Efter detta möte gav vår kontaktperson förslag på datum och tid då vi kunde 

besöka arbetsplatsen och genomföra gruppintervjun, denne meddelade även att omkring fyra 

till fem personer kunde tänkas delta.   

 

7.2.1 Urvalsgrupp 

Urvalet till denna undersökning består av tre yrkesmilitärer som alla arbetar på en 

utbildningsgrupp inom Livgardet och som mellan hösten 2006 och juni 2009 genomgått ett 

hälsofrämjande projekt på deras arbetsplats. Dessa tre personer representerar alltså en knapp 

tredjedel av de individer som avslutade projektet.  
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7.3 Genomförande 

Under följande rubriker behandlas undersökningens genomförande nämligen 

pilotundersökning, genomförande av gruppintervju samt dataanalys.  

 

7.3.1 Pilotundersökning 

En mindre omfattande pilotundersökning gjordes för att minimera risken för att 

intervjufrågorna kunde missförstås. Två personer i vår närhet tillfrågades om de kunde 

besvara frågorna och ge synpunkter på dessa och det visade sig i detta fall att frågorna 

förstods på det sätt vi hade som önskan att de skulle förstås. Sedan intervjuades ytterligare två 

personer i vår närhet som själva genomgått någon slags hälsofrämjande projekt eller deltagit i 

andra hälsofrämjande aktiviteter på sin arbetsplats. Detta gjordes för att komma så nära den 

framtida intervjusituationen som möjligt. Även i detta fall bekräftades det att intervjufrågorna 

var lämpade för vår undersöknings problemområde och för att besvara syftet med uppsatsen. 

 

7.3.2 Genomförande av gruppintervju 

Måndagen den sjunde december genomfördes intervjun med de tre informanterna i en 

konferenslokal på den aktuella arbetsplatsen. Denna lokal låg avskilt på arbetsplatsen men 

saknade en dörr att stänga, trots detta lämpade sig lokalen bra för intervjun med tanke på att få 

människor rörde sig i just den delen av arbetsplatsen. Informanterna välkomnades och vi 

presenterades oss för varandra och sedan småpratade vi lite vilket följdes av att informanterna 

tillfrågades om de hade några frågor angående missivet. Då de inte hade några specifika 

frågor berättade vi vad uppsatsens syfte var och poängterade att deras medverkan och det som 

skulle komma att sägas under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Efter detta gav 

informanterna sitt medgivande om att intervjun kunde spelas in på band och intervjun kunde 

därmed påbörjas. Intervjun inleddes med en fråga (se fråga 1 i bilaga 2) som besvarades på ett 

sådant sätt att efterföljande intervjufrågor till stor del fick omformuleras. Detta innebar att 

följande frågor kom att handla om informanternas ordinarie verksamhet istället för det 

tidsbegränsade projektet. Intervjun pågick i ungefär fyrtio minuter och då den avslutades 

tackades informanterna för sin medverkan och de informerades om att den färdigställda 

uppsatsen skulle komma att publiceras digitalt och att de därmed kunde ta del av uppsatsen på 

detta sätt.   
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7.3.3 Dataanalys 

I ett inledande skede av dataanalysen transkriberades den inspelade gruppintervjun genom att 

intervjun skrevs ut ordagrant. Därefter lästes den utskrivna intervjun igenom ett flertal gånger 

för att vi skulle bekanta oss med texten och för att skapa ett helhetsintryck. Efter att ha fört ett 

samtal kring texten började ett antal kategorier visa sig. För att förtydliga dessa kategorier 

kodades dessa med olika färger där till exempel sådant som berörde fysisk aktivitet kodades 

med färgen lila och så vidare. Samtliga kategorier med samma färgkod samlades i ett 

dokument och kategorierna kom att benämnas ”kontakten med företagshälsovården”, ”de 

fysiska kraven och hälsa inom Försvarsmakten”, ”motivation”, ”hälsofrämjande aktiviteter” 

samt kategorin ”arbetsmiljö”. Dessa kategorier kom sedan att fungera som rubriker i 

resultatet. Efter ytterligare genomläsningar av textmaterialet i respektive kategori kunde vissa 

textavsnitt i en kategori flyttas till en annan och i några fall kunde ett textavsnitt passa in 

under två eller flera kategorier. När detta gjorts upplevde vi att det inte gick att urskilja fler 

kategorier än de vi hittills funnit och därmed påbörjades arbetet med att bilda en 

sammanhängande text utifrån det som informanterna sagt. I denna text gavs informanterna 

fingerade namn istället för att benämna dem informant ett, två och tre.  

 

7.4 Forskningsetiska överväganden 

För samhällets utveckling är det viktigt att forskning bedrivs inom olika ämnen men all 

forskning bör kunna motiveras ur ett etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2004). Ett av det 

största etiska dilemmat inom samhällsvetenskaplig forskning är den så kallade ”costs/benefits 

ratio” (kostnad/nytta), vilket innebär att det bör finnas en balans mellan samhällsnyttan som 

forskningen har och vad det ”kostar” för personerna som deltar. ”Kostnaderna” för dessa 

personer kan handla om att utsättas för känsliga, pinsamma situationer eller sådant som 

kränker deras integritet (Cohen et al., 2007). Förhoppningsvis kan de personer som deltar i 

forskning dock känna att de tillför något till samhället och samtidigt får fördjupad kunskap 

om det aktuella forskningsområdet. Det finns dock inga fasta regler för denna balansgång, 

forskaren måste utifrån sin specifika situation avgöra vad som är etiskt hållbart i förhållande 

till dennes forskningsområde (ibid.; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Angående humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (2004) 

sammanställt ett antal forskningsetiska principer, dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav finns till för att 
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skydda den enskilde individen när denne deltar i forskning. Informationskravet eller 

informerat samtycke innebär att de som potentiellt ska delta i en undersökning har fått den 

information som rör undersökningen, nämligen dess övergripande syfte, vad som förväntas av 

de som deltar samt att det klargörs vilka för- och nackdelar som kan tänkas vara förknippade 

med undersökningen. Det ska även tydligt framgå att deltagande är frivilligt och att 

deltagandet kan avbrytas när som helst under forskningsprocessen, vidare bör information om 

hur forskningen ska publiceras ges (ibid.; Cohen et al., 2007; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Samtyckeskravet är starkt förknippat med informationskravet och informerat samtycke, 

nämligen att en deltagare medverkar i en undersökning på dennes villkor och att hon eller han 

kan välja att avbryta sin medverkan i vilket skede av undersökningen som helst 

(Vetenskapsrådet, 2004).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att en utomstående person inte ska kunna koppla den 

information som en undersökningsdeltagare tillhandahållit till denne enskilde individen i 

undersökningens avrapportering. Kravet innebär även att forskaren inte får lämna ut privat 

information till någon utomstående (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2004).  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den information som forskaren erhåller av och 

om undersökningsdeltagarna inte får användas annat än till forskningsändamål. Dessa 

uppgifter får alltså inte användas kommersiellt eller i sammanhang som inte har vetenskaplig 

förankring (Vetenskapsrådet, 2004). 

 

7.4.1 Missiv 

Utifrån kraven nämnda ovan utformades ett missiv (se bilaga 1) som de potentiella deltagarna 

i vår undersökning fick ta del av innan intervjutillfället. I detta missiv framgick vad 

undersökningen handlade om och vad som krävdes av de som valde att delta. Det framgick 

vad intervjun skulle komma att handla om och att den skulle ske i grupp, hur lång tid den 

beräknades ta samt att den med deras medgivande skulle komma att spelas in på band. 

Deltagarna informerades även om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst samt att 

det endast var vi som genomförde intervjun som skulle ta del av den information som skulle 

komma att spelas in, insamlande data skulle även behandlas konfidentiellt. Information om 

författarna fanns beskrivet liksom var den färdiga uppsatsen skulle komma att publiceras. 
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Slutligen uppmuntrades de som valde att delta i undersökningen att kontakta författarna eller 

handledaren om de önskade mer utförlig information via mail eller telefon. Delar av 

innehållet i missivet förmedlades även muntligen av oss personligen innan intervjun inleddes. 

 

 

8 RESULTAT 

Nedan har vi kategoriserat datamaterialet från gruppintervjun utifrån de samtalsämnen som 

informanterna talade kring. Tillsammans med ordagranna citat kommer även informanternas 

egna ord att förekomma i texten.  

8.1 Kontakten med företagshälsovården  

Det framgick relativt tydligt att informanterna inte ansåg att de genomgått ett två och ett halvt 

årigt projekt vilket vi hade informerats om att de deltagit i. En av informanterna, Charlie, 

menade att det inte varit ett tidsbegränsat projekt utan att de hälsofrämjande aktiviteter som 

genomförts på arbetsplatsen var sådana som alltid existerat och som alltid varit en självklar 

del av verksamheten. En annan informant, Alex, sade ”För det jag läser in i projektet är våran 

kontakt med företagshälsovården” och Kim, den tredje informanten, beskrev det som en 

grundplattform som alltid funnits och när specifika behov uppkommit har dessa kunnat 

tillgodoses. Denna grundplattform innebar blodprovstagning, hälsoprofilbedömning och 

hörseltest och alla var överens om att det inte var några svårigheter att då och då komplettera 

denna grundplattform med exempelvis föreläsningar eller praktiska moment. Alex och 

Charlie sade att de tyckte att kontakten med deras företagshälsovård fungerade bra och att 

båda parterna kände varandra väl. Det framgick även att de möjligtvis skulle byta 

företagshälsovård efter årsskiftet 2009/2010 och att det självklart skulle kunna innebära vissa 

förändringar. Charlie menade dock att detta för dennes del inte skulle vara någon ”big deal” 

med förutsättning att grundplattformen bibehölls. Denne sade även att det som gjordes för 

dem hälsomässigt var ”klockrent”, nämligen att de genomgick hälsoprofilbedömning 

vartannat år och att de hade goda möjligheter att vara fysiskt aktiva, ”så jag tycker det är 

toppen”.  

 

8.2 De fysiska kraven och hälsa inom Försvarsmakten 

Angående de fysiska krav som ställs på till exempel officerare inom Försvarsmakten var 
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informanterna av den uppfattningen att dessa krav alltid funnits sedan början av deras 

karriärer, vilket för dem innebar att god fysik var något som krävdes för att orka med 

yrkesvardagen och för att inte vara en belastning för sina arbetskamrater. På samma linje 

menade Charlie att kraven på fysisk prestation fanns för att de vid en eventuell krigssituation 

skulle kunna prestera. Alex berättade även att det självklart fanns en målsättning att de skulle 

vara så friska som möjligt för att kunna leverera och producera så bra som möjligt. Charlie 

berättade om vilka krav som ställs på fysisk prestation varje år där det utifrån deras befattning 

förväntas att de bland annat ska klara av ett visst antal moment såsom armhävningar, rygglyft 

och en konditionsdel där de med full stridsutrustning ska springa två kilometer på en utsatt 

maxtid. De talade om att förut genomfördes endast detta årliga fysiska prov men att de 

numera under arbetstid ska vara fysiskt aktiva tre timmar i veckan och dessutom ha en 

målsättning utifrån personliga förutsättningar såsom exempelvis ålder och nuvarande 

befattning. Det framgick att det fanns en person på deras arbetsplats som var ansvarig för att 

med viss regelbundenhet hålla ett samtal med var och en vilket återkopplades till det årliga 

fysiska provet där de fick vitsord och bedömdes utifrån en skala från A till E.  

 

Informanterna tillfrågades om de utnyttjade dessa tre så kallade FysS-timmar mer efter 2006 

jämfört med före och Kim menade att denne utnyttjade dessa timmar mer förut. Charlie sade 

att det var kopplat till arbetsbelastningen, som har högst prioritet, och att tidsfaktorn var av 

stor betydelse om dessa timmar utnyttjades fullt ut eller inte. Denne menade dock att det fanns 

”ett par stycken som är frälsta” som alltid tränade oavsett arbetsbelastning. Charlie fortsatte 

att berätta om att en person med militär befattning förhoppningsvis har något intresse av att 

röra på sig och att en militär utbildning bidrar till en medvetenhet om exempelvis motionen 

och kostens betydelse för hälsan. Denna medvetenhet, menade Charlie, borde bidra till att 

militärer generellt sett ligger på en högre nivå hälsomässigt än andra eftersom de bland annat 

har möjlighet att vara fysisk aktiva på arbetstid. De flesta ”fysar sina timmar” eller mer medan 

det finns ett antal personer på arbetsplatsen som inte ”fysar sina timmar” vilket kan bidra till 

underkänt betyg i fys vilket i sin tur är lönegrundande och Charlie sade skämtsamt ”fysa – 

mer betalt”. Alex fortsatte att tala om konsekvenserna av att någon inte fysar och sade att ett 

underkännande i fys ledde till att denna person inte kunde gå en nivåhöjande utbildning men 

fanns ingen strävan att genomföra en sådan utbildning ”ja, då är konsekvensen tämligen 

begränsad men att ens egna kropp blir sämre”.  

I anslutning till samtalet kring fysisk aktivitet och hälsa uppkom ett intresse av att ta reda på 

om informanterna visste om de och deras yrkesgrupp generellt hade bättre hälsa än andra 
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yrkesgrupper. Charlie svarade spontant ”hur ska vi kunna veta det?” men kom sedan ihåg att 

denne i en kvällstidning läst att deras yrkesgrupp tillsammans med politiker var de som hade 

minst sjukskrivningar. Kim var av uppfattningen att Försvarsmakten inte har några särskilda 

hälso – eller arbetsmiljömål som andra civila företag kan ha för att exempelvis minska 

sjukskrivningar till följd av att Försvarsmaktens fysiska krav är en så pass grundläggande del i 

en yrkesmilitärs arbetsvardag. 

 

… Men det kan ju också bero på att Försvarsmakten har ju liksom intryckt sen 

århundraden höll jag på att säga, just det här med att dom fysiska kraven finns liksom 

latenta så man har liksom inte sett det på samma sätt liksom. Men som man på många 

andra arbetsplatser kanske inte har det här kravet inbyggt i sin arbetsvardag, som vi har 

då, då sätts det mer i fokus kanske, man tar det liksom mer för givet i Försvarsmakten 

med dom fysiska krav man har redan. 

 

Kim menade att generella hälsomål inte finns i så stor utsträckning eftersom det kanske anses 

att de fysiska kraven och allt det som är relaterat till dessa krav är tillräckliga för att bidra till 

att hålla problem med exempelvis sjukskrivningar på en låg nivå. 

 

8.2.1 Motivation 

I relation till de fysiska kraven talades det bland informanterna en del om motivation till att 

fysa och aspekter som rörde hälsa, fysisk aktivitet och att vara i god fysiskt form. Alex talade 

kring detta på följande sätt; 

 

För den som följer dom anvisningar och styrningar som finns så är det ju jättebra, 

fantastiskt! Men […] några vill ju inte, så enkelt är det ju, man vill inte fysa och då gör 

man ju inte det, men annars har vi ju hur många möjligheter som helst utifrån personlig 

målsättning. Vi tilldelas, vi får tiden, vi har massa olika aktiviteter, det är bara att köra 

på! Men den som inte vill gör det ju inte och ibland vill inte jag heller, då väljer jag annat 

istället. 

 

Charlie menade att det till stor del är en fråga om karaktär att vara i god fysisk form och att ta 

hand om sin kropp och eftersom fysisk aktivitet är beordrat finns det på något sätt inget att 

orda om. Kim fortsatte att prata om hur svårt det kan kännas att ta sig tillbaka till den nivå 

man borde och skulle vilja ligga på om personen i fråga varit mindre fysiskt aktiv en längre 
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tid. Kim beskrev det som att det bildats en alltför stor ”uppförsbacke” eller ”puckel” som kan 

vara svår att ta sig över. Alex fortsatte på samma spår med att säga att alla är medvetna om 

betydelsen av hälsa och hälsovård men att detta prioriteras högre och lägre i perioder och att 

det gäller att hålla igång för att inte skapa denna uppförsbacke som kan vara svår att komma 

ifrån. Angående denna uppförsbacke sade Kim att arbetsgivaren skulle kunna vara ett större 

stöd och hjälpa de personer som skapat sig en uppförsbacke genom att ”ge möjligheter och 

skapa en vilja att ta sig tillbaks över den här puckeln”. Trots att personen själv är medveten 

om att denne skulle behöva vara i bättre form kan det kanske ibland behövas att någon utifrån 

försöker att ge denna person en knuff framåt, detta stöd från arbetsgivaren menade Kim är 

något som skulle kunna förbättras. Kim berättade att de börjat försöka ha fler gemensamma 

aktiviteter men att de då gäller att försöka hitta något som alla kan delta i och identifiera sig 

med oavsett fysisk form eller intresse och där verkar innebandy ha varit en uppskattad 

aktivitet. 

 

Charlie pratade om hälsoprofilbedömningen med kompletterande blodprov som en stor 

motivationsfaktor som bidrog till att denne till viss del lade om sin livsstil eftersom resultatet 

på bedömningen fungerade som en väckarklocka då värdena lades fram svart på vitt. Charlie 

menade dock att det är upp till den personen som genomför hälsoprofilbedömningen att ha 

rätt approach ”för att man ska ta till sig det här på ett bra sätt”. Alex höll med Charlie om att 

det blir tydligt när en utomstående person talar om för en hur det ligger till och att det då är 

lättare att köpa och förstå att en eventuell förändring är nödvändig.  

 

8.3 Hälsofrämjande aktiviteter  

Eftersom informanterna inte uppfattade projektet som ett tidsbegränsat projekt talades det 

istället om de hälsofrämjande aktiviteter som de deltagit i under de senaste åren.  Dessa 

aktiviteter innefattade återkommande hälsoprofilbedömningar, hörselkontroller, 

blodprovstagningar och föreläsningar. Som exempel nämndes av informanterna att de haft en 

genomgång angående hörselskador och hörselnedsättningar samt vidareutbildning i hjärt-

lungräddning. Alex menade att nya kunskaper och färdigheter måste underhållas och Kim 

sade att det är positivt med olika föreläsningar men att det är skillnad mellan att bara prata 

och lyssna och att sedan omsätta detta i verkligheten. Kim menade att det inte alltid är helt lätt 

att tillämpa teoretiska kunskaper praktiskt då det i vardagen finns mycket som behöver göras 

och det kanske inte alltid finns tid eller ork till att göra det som borde göras.  
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Charlie beskrev relativ detaljerat hur en hälsoprofilbedömning går till och vilka värden som 

tas ur blodprovet. En vecka innan hälsoprofilbedömningen tas ett blodprov och vid 

bedömningen besvaras ett antal frågor som följs av ett samtal och ett ergocykeltest 

(konditionstest). Informanterna tillfrågades om de tyckte att hälsoprofilbedömning var ett bra 

instrument för att ”bedöma hälsan” och Kim svarade att denne själv inte sett så många andra 

alternativ men att den uppfattades som tillräckligt bra och de andra informanterna höll med. 

Charlie ansåg att resultaten från blodprovet och hälsoprofilbedömningen var bra eftersom 

dessa därmed lades upp på bordet och blev rena fakta som kunde följas av konkreta åtgärder. 

Alex ansåg också att det var positivt att resultaten gav en sammanställning av hur hela 

arbetsgruppen ligger till hälsomässigt.  

 

8.3.1 Arbetsmiljö  

Alex berättade att en tjänst som beställdes utifrån ett behov i arbetsmiljön var vid ett tillfälle 

en ergonom som kontrollerade deras kontor vilket innefattade till exempel stolar och 

belysning. Även andra lokaler såsom lunchrum och konferensrum har genom åren förbättrats 

och informanterna var mer eller mindre överens om att den fysiska arbetsmiljön blivit bättre. 

Kim sade att; 

 

Jag är övertygad om att utan, oavsett vilken grad man tycker det har blivit bättre så utan 

dom åtgärder som har gjorts då eller dom föreläsningar och andra saker och kontroller 

och så vidare så hade det varit betydligt sämre, den saken är klar.  Men hur mycket bättre 

det är det ju svårt att säga vilken gradskala att sätta där, vi hade kanske bytt tavlor ändå 

även om vi inte haft ett sånt där hälsoprojekt, jag vet inte. 

 

Alex ansåg att förbättringarna i kontoren var en direkt konsekvens av ergonomens 

presentation och genomgång av kontoren och menade att efter en sådan positiv utveckling ”är 

det lätt att fortsätta blåsa på den glöden som genomför förändringar”. Förutom fysiska 

förändringar i arbetsmiljön hade Kim ett förslag på hur arbetsgivaren skulle kunna påverka 

och förbättra de anställdas ergonomiska situation med hjälp av ett dataprogram som påminner 

personen vid datorn att vid jämna mellanrum aktivera sig och göra vissa övningar. Kim 

menade att det är upp till den enskilde individen att ta ansvar för sin egen situation men att 

arbetsgivaren också har ett ansvar där denne ansåg att det fanns aspekter att arbeta vidare 

med. Kim drog även parallellen mellan en brandman som gör ett rökdykartest och de fysiska 
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krav som ställs inom Försvarsmakten. Denne menade att dessa test eller krav egentligen inte 

säger så mycket om arbetsgivarens egentliga målsättningar med arbetsmiljön i övrigt eller 

arbetstagarens förutsättningar att minska exempelvis sjukskrivningar men att kraven i sig kan 

bidra till en positiv biprodukt, nämligen god fysisk hälsa. Alex svarade på frågan om det på 

deras arbetsplats fanns någon arbetsmiljöpolicy genom att denne sade ”O ja, absolut, det 

fastställs ju liksom från våran chef då som har lika på hela sitt förband på Livgardet i 

Stockholm. När det gäller arbetsmiljö, hur den ska vara befattad och så”. Angående den 

psykosociala arbetsmiljön menade Charlie att den var förknippad med andra faktorer och 

mekanismer och att den inte är direkt kopplad till projektet eller hälsoprofilbedömningar och 

så vidare.  

 

 

9 DISKUSSION 

I följande och avslutande kapitel diskuteras vald metod och huruvida den var lämplig med 

tanke på uppsatsens syfte. Även resultatet diskuteras samt återkopplas till det som 

behandlades i kapitlet ”Bakgrund”. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

slutkommentar. 

9.1 Metoddiskussion 

Metodvalet till denna undersökning visade sig även i efterhand vara passande med tanke på 

undersökningens syfte, detta med tanke på att det datamaterial som erhölls vid intervjun 

kunde besvara syftet. Enligt Gillham (2008) består ofta en gruppintervju av sex till tio 

individer och vår gruppintervju bestod ”bara” av tre individer men detta antal kan ändå anses 

vara tillfredsställande eftersom detta antal var tilltäckligt för att besvara syftet. Följande citat 

talar för att fler informanter eller fler intervjuer inte alltid behöver betyda en undersökning har 

bättre kvalitet; ”A key point to bear in mind is that, all things being equal, more interviews do 

not necessarily imply better quality or more detailed understanding” (Gaskell, 2000, s 43). 

Hade vi dessutom haft fler gruppintervjuer och därmed fler informanter skulle mängden 

datamaterial troligtvis blivit alltför stort vilket inneburit svårigheter rent tidsmässigt att 

sammanställa och analysera detta datamaterial. Uljens (1989) menar i likhet med detta att en 

undersökning med en fenomenografisk ansats ofta bidrar till djupgående och tidskrävande 

intervjuer. Möjligheten att intervjua tre informanter samtidigt var i detta fall mycket positiv 

eftersom det sparade tid både för dem och för oss. Det hade antagligen blivit problematiskt att 
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genomföra enskilda intervjuer då informanterna kring jultid ofta var lediga och därmed inte 

befann sig på sin arbetsplats. Ytterligare en positiv aspekt var att alla informanter ställdes 

samma fråga under samma omständigheter vilket förhoppningsvis bidrog till att 

informanterna uppfattade frågorna lika. Hade vi använt oss av enskilda intervjuer hade 

informanterna, eftersom ett halvstrukturerat frågeformulär användes, kanske inte ställts exakt 

samma frågor.   

 

En av fördelarna med gruppintervjuer kan vara att diskussionen informanterna emellan bidrar 

till stor variation i deltagarnas utsagor men är en av informanterna mer dominant än de andra 

kanske det finns risk att övriga informanter antingen håller med dennes åsikter eller helt 

enkelt inte ”vågar” uttala sig (Cohen et al., 2007; Gillham, 2008). Självklart kunde vi under 

intervjun och även i datamaterialet lägga märke till att en informant hade pratat mer än de 

andra. Om detta berodde på att de två andra informanterna upplevde den tredje informanten 

som dominant eller om det bara var så att denna tredje informant utan någon specifik 

anledning pratade mer än de andra är svårt att säga men vi upplevde att samtliga informanter 

fick utrymme att säga det de ville säga. Även om en informant pratade mer än de andra 

uppfattade vi det som att en av informanterna ville ta sig tid att tänka igenom det denne ville 

säga under tiden då de andra pratade. Detta ser vi som positivt eftersom denna betänketid till 

viss del hade uteblivit vid en enskild intervju och kanske bidragit till förhastade svar. En 

bidragande faktor till att alla verkade öppna för att dela med sig av sina åsikter kan ha haft att 

göra med att dessa tre antagligen är ganska nära arbetskamrater och arbetat tillsammans under 

en längre tid. Trots att intervjun spelades in på band har vi förhoppningen och tron om att 

informanterna svarade så ärligt och sanningsenligt som möjligt. Något som dock bör finnas i 

åtanke vid genomförandet av en gruppintervju är att informanterna kanske talar utifrån en 

allmän uppfattning (Cohen et al., 2007). Vid ett tillfälle under vår intervju uttryckte en av 

informanterna en undran om huruvida det skulle talas utifrån den enskilde individen eller 

utifrån hela gruppen. En annan av informanterna var dock konsekvent tydlig med att påpeka 

att denne endast talade utifrån sig själv.  

 

Angående de aspekter som Cohen et al. (2007) behandlade som intervjuaren bör reflektera 

över innan och under gruppintervjun uppfattade vi att det fanns vissa svårigheter med att 

uppmuntra alla informanter att ge ett svar på alla frågor. Trots att vi med följdfrågor försökte 

med detta bidrog dock sällan det till att fler eller mer utförliga svar gavs, när detta hände 

fanns det självklart ingen anledning att försöka ”dra ut” något mer från informanterna. 
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Angående intervjuatmosfären upplevde vi att den var avslappnad och att intervjun hade ett bra 

”flyt” mycket tack vare att informanterna ofta förde samtalet på egen hand utifrån de frågor vi 

ställde till dem. Att vi var två intervjuare hade sina fördelar i och med, vilket även Cohen et 

al. (2007) menar, att vi i efterhand kom ihåg olika aspekter av intervjun och att vi därmed 

kunde komplettera varandra och då kunde ge en något mer komplett bild av intervjun.  

 

Cohen et al. (2007) menar, relaterat till gruppintervjuer, att analysen av datamaterialet 

kommer att representera gruppens åsikter och uppfattningar och inte den enskilde individens. 

Vi delar författarnas uppfattning om att detta kan vara positivt eftersom en enskild individ kan 

”gömma” sig bakom gruppens uppfattningar vilket även kunde vara fallet i vår dataanalys. 

Men på många av frågorna svarade alla tre informanter och om alla dessa svar är av relevans 

att ta upp i resultatet och diskutera ingående kommer ändå dessa svar att representeras av den 

enskilde individen och inte gruppen trots att metoden varit gruppintervju. 

 

Eftersom vi i denna uppsats varit intresserade av att ta reda på informanternas uppfattningar 

av ett specifikt fenomen (projektet) valde vi ansatsen fenomenografi som inspiration till 

undersökningen. En fenomenografisk studie är bland annat intresserad av att undersöka 

likheter och skillnader i undersökningsdeltagares uppfattningar av ett fenomen (Starrin & 

Svensson, 1994). Vår valda metod var både till hjälp för detta eftersom olikheter blev 

påtagliga om två informanter exempelvis var oense kring en särskild fråga. Men den kunde 

även bidra till i huvudsak likheter då en informants uppfattning kunde följas av ett 

instämmande från de andra informanterna.  

 

Av vad som framgick av resultatet var informanterna inte av uppfattningen att de genomgått 

ett tidsbegränsat projekt vilket ledde till att många av de frågor vi hade tänkt ställa (se bilaga 

2) antingen fick uteslutas eller förändras under intervjuns gång. Eftersom ingen av oss är 

någon särskilt van intervjuare blev detta ett slags orosmoment och bidrog till att vi vid ett 

antal tillfällen missade att ställa följdfrågor. Vissa svar hade eventuellt kunnat bli mer 

uttömmande med hjälp av fler följdfrågor men trots detta anser vi ändå att intervjun var 

relativt lyckad eftersom syftet kunde besvaras.  

 

9.1.1 Validitet och reliabilitet 

Det talas om validitet och reliabilitet angående både studier som genererar kvantitativa och 

  31  



kvalitativa data, men det är skillnad i hur validitet och reliabilitet uppnås beroende på vilken 

typ av data som erhålls (Cohen et al., 2007). Med validitet, i studier som bidrar till kvalitativa 

data, menas giltighet och hur nära intervjupersonens ”sanning” denne svarat utifrån (Kvale, 

1997). Hög grad av validitet sågs tidigare som att ett särskilt mätinstrument verkligen mätt det 

som varit avsett att mätas men på senare tid har validitet fått olika innebörd beroende på 

vilken typ av studie som gjorts. Validitet relaterat till kvalitativa data kan innebära att 

undersökningspersonerna svarat så ärligt, djupgående och nyanserat som möjligt och till 

vilken grad forskaren varit opartisk och objektiv (Cohen et al., 2007). Validitet kan i detta fall 

även innebära att ”tillförlitligheten hos intervjupersonens rapporter och kvaliteten hos själva 

intervjuandet” (Kvale, 1997, s 214). Det finns en hel del aspekter kring forskning som kan 

bidra till att validiteten minskar men forskaren kan i olika stadier av undersökningen vidta 

vissa åtgärder för att validiteten ska hållas så hög som möjligt (Cohen et al., 2007).  I 

planeringsstadiet av en undersökning kan exempelvis en lämplig tidsplan, en väl vald ansats 

för att besvara syftet, en lämplig metod samt fokusering på de faktorer som är relaterat till 

undersökningens syfte och frågeställningar bidra till att validiteten hålls hög. Vid 

datainsamlandet hålls validiteten bland annat hög om undersökningspersonerna i så låg grad 

som möjligt påverkas av själva intervjusituationen och om forskaren själv är medveten om att 

exempelvis dennes attityd, kön, ålder, utseende, intervjuteknik och kroppsspråk kan påverka 

undersökningspersonerna. I dataanalysen finns även vissa aspekter att ha i åtanke nämligen; 

att undvika att göra alltför subjektiva tolkningar av datamaterialet, att undvika att göra 

generaliseringar som inte datamaterialet stöder och att inte selektivt välja ut specifika delar av 

materialet. Att selektivt välja ut delar av datamaterialet kan innebära att forskaren väljer att 

fokusera på det som för undersökningen är positivt och försumma eller ignorera det som är 

negativt (ibid.).  

 

Trost (2007) menar att en diskussion angående begreppen validitet och reliabilitet inte hör 

hemma i studier som i första hand genererar kvalitativa data, vilket undersökningen i denna 

uppsats kan anses ha gjort. Författaren anser istället att trovärdighet är ett lämpligare begrepp 

att använda sig av vid diskussionen av den använda metoden (ibid.). Cohen et al. (2007) tar 

upp ett antal begrepp som kan användas istället för reliabilitet när det talas av studier med 

kvalitativa data. Dessa begrepp är i likhet med Trost (2007) trovärdighet men även pålitlighet, 

användbarhet och tillförlitlighet (Cohen et al., 2007). Reliabilitet hos kvantitativa respektive 

kvalitativa data kan inte likställas med varandra då ett antagande finns att en studie som 

genererar kvantitativa data ska kunna upprepas av någon annan och resultera i mycket 
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liknande resultat (Cohen et al., 2007). Detta med förutsättning att samma typ av urvalsgrupp 

och metod används. Angående reliabilitet och kvalitativa data talas det om förhållandet 

mellan det som verkligen sagts och vad som verkligen hänt vid exempelvis en intervju och 

hur forskaren framställer dessa data (ibid.).   

 

När det gäller validitet och reliabilitet finns det självklart en strävan att hålla dessa på en så 

hög nivå som möjligt genom att i så stor utsträckning det går planera och agera utifrån bland 

annat ovan nämnda aspekter. Men eftersom vi inte har någon lång erfarenhet av att utföra 

undersökningar finns det en viss risk att aspekter som borde finnas i åtanke blir föremål för 

reflektion först efter intervjun har genomförts eller analysen påbörjats. Trots detta har vi varit 

konsekventa med att försöka återge informanternas utsagor på ett sådant sätt att det speglar 

det de verkligen sagt utan att selektivt välja ut specifika delar. Vi har därmed försökt att inte 

återge en specifik informants utsagor mer än någon annans men eftersom någon pratade mer 

än någon annan återspeglas detta i resultatet.  

 

Angående tolkningen av datamaterialet fanns det en stävan att framställa informanternas 

uppfattningar och utsagor på ett så objektivt sätt som möjligt men det går självklart inte att 

vara fullständigt objektiv. Cohen et al. (2007) skriver angående detta att ”We, as researchers, 

are part of the world that we are researching, and we cannot be completely objective about 

that” (ibid., s 134). Hög validitet är kopplat till objektivitet hos forskaren (ibid.) men 

forskaren bär ju, precis som alla andra, alltid på sina erfarenheter, attityder och förutfattade 

meningar vilket i större eller mindre utsträckning påverkar den färdiga rapporten eller 

uppsatsen.  

 

I likhet med vad Cohen et al. (2007) menar försökte vi i planeringsfasen välja en lämplig 

ansats, lämplig metod och fokusera på de områden och aspekter som kunde tänkas ha relevans 

för vårt valda syfte. I efterhand anser vi att dessa val har varit lämpliga. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet samt återkopplas till det som behandlades i kapitlet ”Bakgrund”. 
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9.2.1 Uppfattningar av projektet 

Den mest framträdande och överraskande aspekten av resultatet från intervjun var för vår del 

självklart att de tre informanterna inte var av uppfattningen att projektet varit ett tidsbegränsat 

projekt. Eftersom Alex sade att ”det jag läser in projektet är våran kontakt med 

företagshälsovården”, bidrog detta till att den inledande delen av intervjun istället kom att 

handla om denna kontakt. Trots detta benämnde Charlie och Kim vid varsitt tillfälle det som 

ett projekt eller ett hälsoprojekt men detta gjorde de antagligen delvis av hänsyn till att vi 

hade tilldelats information om att de genomgått ett projekt och eftersom detta ord uppkom ett 

flertal gånger under intervjun. Att ordet dessutom nämndes av oss ett flertal gånger kanske 

bidrog till att informanterna använde sig av detta ord omedvetet. Frågan vi ställer oss är hur 

väl projektet egentligen implementerats på informanternas arbetsplats när dessa är så pass 

övertygade om att de inte genomgått något projekt? Var det brist på information som ledde till 

detta och har moment såsom föreläsningar inte benämnts som specifika delar av ett projekt 

utan bara genomförts utan något uttalat syfte? Vi tilldelades ingen information från 

företagshälsovården om huruvida projektet varit lyckat eller inte och eftersom vi anser att 

projektet inte haft något väldefinierat mål blir det antagligen svårt att uttala sig om projektets 

positiva eller mindre positiva effekter. I bakgrunden togs följande upp; målet med projektet 

hade varit att långsiktigt genomföra hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen, där moment 

såsom föreläsningar om hjärt- kärlsjukdomar, kost, motion och ergonomi samt 

konditionstester, hälsoprofilbedömningar och hörselkontroller ingick. Kan egentligen detta 

nämnda mål ses som ett regelrätt mål? Vi uppfattar dessa moment mer som insatser för att nå 

ett mål. Ses exempelvis genomförandet av en föreläsning som ett mål är denna avklarad på en 

timme eller två men vad är det egentliga syftet med denna föreläsning? Vad var det meningen 

att denna föreläsning skulle leda till? Vad var det huvudsakliga syftet med de insatser som 

långsiktigt skulle genomföras, det är enligt oss skillnad mellan att ha som mål att genomföra 

något och att ha ett mål eller syfte med det som genomförs. Målet som beskrevs i bakgrunden 

skulle förmodligen dessutom vara relativt lätt att utvärdera eftersom när föreläsningar eller 

övriga moment genomförts skulle dessa på något sätt bara kunna bockas av i en lista som 

genomförda och därmed är målet uppfyllt.  

 

Charlie och Alex uttryckte att de såg positivt på kontakten med företagshälsovården och 

Charlie ansåg att det som gjordes för dem hälsomässigt var ”klockrent” och ”toppen”. Den 

grundplattform som informanterna menar att de har kombinerat med möjligheten att 

exempelvis kunna ta in en föreläsare kan vara en bidragande faktor till att de uppfattar att de 
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är nöjda med det som görs för dem hälsomässigt. Grawitch et al. (2009) skriver i sin studie 

om hur delaktighet vid moment som planering av ett projekt kan bidra till att projektet 

verkligen berör sådana aspekter som de anställda och organisationen kan dra nytta av. Även 

om informanterna i vår undersökning inte var av uppfattningen att de genomgått ett projekt 

kan förhoppningsvis ändå deras påverkansmöjligheter angående de hälsoinsatser som görs på 

deras arbetsplats bidra till att de känner sig delaktiga och därmed tillfredsställda med sin 

nuvarande situation.  

 

9.2.2 Motivation till att vara fysiskt aktiv 

Under intervjun talades det relativt mycket angående de fysiska kraven som ställs inom 

Försvarsmakten och hur de var en så pass viktig och grundläggande del i deras arbetsvardag. 

Informanternas yrke präglades delvis av krävande fysiska moment och det var därför viktigt 

att upprätthålla en god kondition för att inte vara en belastning för sina arbetskamrater vilket 

kan ses som en slags motivationsfaktor. Beckers ”Health Belief Model” (Naidoo & Wills, 

2000) tar upp ett antal punkter som handlar om vad som kan krävas för att en individ ska göra 

en beteendeförändring och dessa skulle, enligt vår tolkning, kunna ses ur två olika synvinklar. 

Detta beroende på om modellen appliceras på individer som alltid fysar sina timmar eller mer 

eller om den appliceras på individer som är mindre fysiskt aktiva och kanske har skapat sig, 

som Kim valde att benämna det, en uppförsbacke. Ses modellen ur en mycket fysiskt aktiv 

individs synvinkel skulle modellens olika aspekter kunna tolkas som motivation för att 

individen ska bibehålla sin nuvarande goda kondition. Exempelvis skulle antagligen denna 

individ fortsätta vara fysiskt aktiv och bibehålla sin goda kondition eftersom han eller hon 

förmodligen uppfattar försämrad kondition som ett hot då denne kanske inte skulle orka med 

sina arbetsuppgifter på samma sätt. Andra motivationsfaktorer till att behålla denna goda 

kondition skulle kunna vara att individen ser sitt nuvarande tillstånd som tillfredsställande och 

att en förändring av detta tillstånd i första hand skulle innebära negativa konsekvenser. Ses 

modellen däremot ur en mindre fysiskt aktiv individs synvinkel kommer modellens aspekter 

istället kunna tolkas som motivation till att bli mer fysiskt aktiv. En individ som själv 

uppfattar sig som en belastning eller känner att denne inte orkar med sina arbetsuppgifter 

kommer möjligtvis att genomföra en förändring eftersom denne känner sig hotad av sitt 

nuvarande beteende. En förändring i positiv riktning skulle för denna individ motiveras för att 

den skulle vara fördelaktig och innebära få negativa konsekvenser. 
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Charlie sade att denne trodde att deras yrkesgrupp generellt hade bättre hälsa än andra 

yrkesgrupper och Kim menade att detta kunde bero på att ”dom fysiska kraven finns liksom 

latenta [inom Försvarsmakten]”. Diskussionen av resultatet i Wynd och Ryan-Wengers 

(2004) studie tydde på att det antagligen fanns ett förhållande mellan att arbeta inom det 

militära och en ökad motivation till att vara fysiskt aktiv vilket antagligen berodde på den 

organisationskultur som råder inom det militära. Detta med tanke på de särskilda fysiska krav 

som ställs på militär personal och att dessa yttre krav kan skapa inre motivation hos en individ 

att upprätthålla god hälsa och kondition. Även i en annan studie (Makrides et al., 2007) 

menade undersökningsdeltagarna att hälsofrämjande arbete bör vara en del av kulturen på 

arbetsplatsen och eftersom de fysiska kraven enligt Kim finns latenta inom Försvarsmakten 

blir biprodukten att anställda inom detta yrkesområde förhoppningsvis har bättre fysisk hälsa 

än andra yrkesgrupper. Kim menade att de fysiska kraven och sådant som är relaterat till 

dessa krav indirekt bidrar till mindre sjukskrivningar och förmodligen då även bättre hälsa 

bland de anställda. 

 

9.2.3 Hur har informanternas hälsa påverkats av projektet? 

Charlie var den som tydligast uttryckte att denne gjort en konkret förändring till följd av ett 

moment i projektet, nämligen hälsoprofilbedömningen och dess resultat. Både Charlie och 

Alex menade att rena fakta som läggs upp på bordet utifrån en hälsoprofilbedömning eller ett 

blodprov kan bidra till motivation till att göra en förändring eftersom dessa fakta fungerar 

som en väckarklocka. Dessa fakta kunde även förstärkas av att en utomstående person talade 

om hur det låg till eftersom det då var ”lättare att köpa och förstå”. I analysen av resultatet i 

Makrides et al. (2007) studie visade den på undersökningsdeltagarnas kunskaper, förmågor 

och attityder kunde påverka deras uppfattningar av interventionen och hur de gagnades av 

den. Charlie, tillsammans med de andra, hade tydliga kunskaper om vikten av att vara i god 

fysisk form för att klara av sina arbetsuppgifter men Charlie var den som vi uppfattade hade 

attityden av att ”det är bara att göra som man blir tillsagd och leva upp till de krav och regler 

som finns”. Detta med tanke på det Charlie sade om att det är en fråga om karaktär att vara i 

god fysisk form och att fysisk aktivitet dessutom är beordrat som något som ska genomföras 

på arbetstid. Kan det vara så att Charlie i sitt yrke som militär har lättare att ta till sig ett 

budskap och agera utifrån detta eftersom att ta order antagligen är vanligt förekommande 

inom det militära? För Charlie var då kanske inte en livsstilförändring något som krävde 

noggrant övervägande eftersom värdena lagts fram svart på vitt och då var det ”bara” att agera 
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utifrån dessa värden. Utifrån ”The Stages of Change Model” (Naidoo & Wills, 2000) befann 

sig förmodligen Charlie före livsstilsförändringen i steget ”precontemplation” eftersom denne 

antagligen inte visste om att en särskild förändring skulle ha positiva hälsoeffekter. När denne 

sedan blev varse om att ett specifikt resultat hade kunnat vara bättre kanske dennes kunskaper 

och attityd bidrog till att efterföljande steg i modellen gick relativt snabbt att ta sig igenom, 

och att konstant befinna sig i steget ”maintaining the healthier lifestyle” sågs som det enda 

alternativet.  

 

Alex och Kim sade inte uttryckligen att deras hälsa påverkats av något specifikt moment i 

projektet, Kim sade dock vid ett tillfälle att god fysisk hälsa kan bli en slags biprodukt av de 

fysiska kraven inom Försvarsmakten. Kim menade även vid ett annat tillfälle att nya 

kunskaper utifrån exempelvis föreläsningar måste kunna omsättas till verkligheten eftersom 

det är skillnad på att veta hur något bör göras och att verkligen göra det. I resultatet togs 

följande citat av Alex upp; 

 

För den som följer dom anvisningar och styrningar som finns så är det ju jättebra, 

fantastiskt! Men […] några vill ju inte, så enkelt är det ju, man vill inte fysa och då gör 

man ju inte det, men annars har vi ju hur många möjligheter som helst utifrån personlig 

målsättning. Vi tilldelas, vi får tiden, vi har massa olika aktiviteter, det är bara att köra 

på! Men den som inte vill gör det ju inte och ibland vill inte jag heller, då väljer jag annat 

istället. 

 

Detta citat beskriver, i kontrast till det som skrevs angående Charlie ovan, att trots att en 

individ som arbetar inom det militära både förväntas vara i god fysisk form och även ges 

många möjligheter till att vara fysiskt aktiv så är denna individ ändå inte mer än människa. 

Trots att han eller hon är mycket medveten om vilken grad av fysisk form som krävs i dennes 

arbetsvardag finns det ibland tillfällen då han eller hon verkligen inte vill eller orkar fysa. 

Under rubriken motivation i bakgrunden behandlades teorin ”Theory of Reasoned Action” 

(TRA) som menar att sociala normer och social påverkan från signifikanta andra och personer 

i ens umgängeskrets kan ha betydelse för en individs beteende (Naidoo & Wills, 2000). Om en 

social norm är att alla förväntas vara fysiskt aktiva kan en individ utifrån detta bilda en 

intention om att göra en beteendeförändring men detta behöver inte alls betyda att han eller 

hon verkligen gör en förändring, alltså handlar utifrån denna intention (ibid.). Detta speglar att 

en teori bara är en teori och att en modell bara är en modell och att verkligheten i princip alltid 

är mer komplex och innehåller fler perspektiv än vad en teori eller modell kan inrymma. En 
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individ beter sig kanske inte alltid utifrån vad en modell eller teori anser skulle vara ”logiskt”. 

Även om alla ”kriterier” är uppfyllda och individen enligt teorin eller modellen egentligen 

borde göra en beteendeförändring är den mänskliga verkligheten och hennes livsvärld så pass 

komplex att beteenden inte alltid går att förklara. 

 

9.2.4 Hur har informanternas arbetsmiljö påverkats av projektet? 

Informanterna var relativt eniga om att deras arbetsmiljö direkt eller indirekt påverkats av 

projektet och att den i huvudsak fysiska arbetsmiljön hade förbättrats. Den direkta påverkan 

projektet hade var ergonomens presentation och genomgång av informanternas kontor som 

följdes av positiva förändringar och enligt vår tolkning var en indirekt effekt av projektet att 

även andra lokaler förbättrades. Det fanns kanske en tanke från företagshälsovårdens sida att 

kombinera förbättrad ergonomi med andra typer av föreläsningar om exempelvis kost och 

hjärt-kärlsjukdomar för att dessa skulle kunna förstärka varandra. I den studie där 

undersökningspersonerna i fokusgrupper fick diskutera hälsofrämjande och hälsa på 

arbetsplatser framgick det att de ansåg att goda långsiktiga effekter av något slags 

hälsofrämjande arbete för att främja positiva individuella hälsobeteenden bör kombineras med 

förändringar i arbetsmiljön (Makrides et al., 2007). Det framgår dock inte i nämnda studie om 

detta specifikt avser den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön eller både och. Antagligen 

borde informanternas arbetsgivare gett någon form av godkännande till att antingen byta ut 

eller förbättra till exempel stolar och belysning på kontoren vilket Makrides et al. (2007) 

benämner som skapandet av en stödjande (arbets-) miljö. En sådan stödjande miljö skulle då 

kanske kunna bidra till att en enskild individ själv känner sig inspirerad till att göra en egen 

personig positiv förändring. Alex sade relaterat till de positiva förändringarna som gjorts på 

kontoren att det då är ”lätt att fortsätta blåsa på den glöden som genomför förändringar”.  

 

En intressant aspekt angående arbetsmiljömål inom Försvarsmakten var att Alex menade på 

att det självklart fanns en arbetsmiljöpolicy medan Kim var osäker på om någon sådan 

existerade. Enligt det dokument som Livgardet har angående arbetsmiljöarbete och 

friskvårdsarbete framgår det tydligt att det finns lagar, mål och visioner att jobba utefter för 

att minimera skador, stress och förebygga ohälsa (Livgardet, 2009). I och med detta har 

antagligen inte innehållet i detta dokument förmedlats till de anställda inom Livgardet på ett 

sådant sätt att det bidragit till att alla eller så många som möjligt blivit medvetna om dess 

innehåll. De sjuksköterskor som genomgick en intervention på deras arbetsplats hade olika 
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uppfattning av hur länge interventionen pågått trots att den pågått lika länge för alla troligtvis 

till följd av att denna intervention hade implementerats otillfredsställande (Randall et al., 

2007). Detta visar tydligt på betydelsen av att mål, policys och riktlinjer bör förmedlas till de 

anställda på ett sätt som resulterar i att dessa blir medvetna om att mål, policys och riktlinjer 

existerar och vad syftet med dessa är. Vidare spelar det ju dock ingen roll hur många mål eller 

policys som finns om det inte från arbetsgivarens och de anställdas håll sker aktiva 

ansträngningar för att uppnå dessa.  

 

9.2.5 Sammanfattande slutkommentar  

Det är intressant att något som för oss framställts som ett projekt inte uppfattades som ett 

projekt av informanterna. Vad detta beror på har vi fortfarande inget egentligt svar på men vår 

slutsats är att någonstans i implementeringen av projektet hade något kunnat göras bättre. I 

vår problemformulering skrev vi att ett projekts objektiva utfall skulle kunna kombineras med 

projektdeltagarnas subjektiva uppfattningar av projektet för att dessa tillsammans skulle 

kunna ge en vägledning till projektets utfall. Vi har inte haft möjlighet att ta del av 

företagshälsovårdens eventuella egna utvärdering av projektet, men eftersom 

projektdeltagarna inte uppfattade att de deltagit i ett projekt skulle det antagligen vara svårt att 

direkt tillskriva eventuella positiva effekter till projektet. Informanterna var ju dock av 

uppfattningen att det som gjordes för dem hälsomässigt var bra, och detta är självklart 

positivt, men hade deras hälsa kunnat gynnas ännu mer om informanterna uppfattat projektet 

som ett projekt?    
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10 Förslag på vidare forskning 

Vi anser i första hand att det fortfarande finns ett tomrum när det gäller forskning angående 

individers uppfattningar av hälsofrämjande projekt de deltagit i. För att projekt ska vara så 

framgångsrika som möjligt och rikta sig till de behov som verkligen finns menar vi att det 

behöver forskas mer inom detta område. Ett förslag skulle vara att undersöka ett större antal 

individers uppfattningar av hälsofrämjande projekt eller insatser som genomförts inom olika 

yrkesområden. Dessa individer kunde förslagsvis ha större variation i ålder, kön, 

yrkeserfarenhet och etnicitet. Ett annat förslag är att undersöka olika individers uppfattningar 

av hälsofrämjande insatser inom samma företag eller organisation. Detta skulle exempelvis 

kunna vara en skola där både elevernas, föräldrarnas, lärarnas och skolpersonalens 

uppfattningar av en insats undersöks. Vilka likheter och skillnader, i detta exempel, i 

uppfattningar skulle kunna visa sig bland dessa individer och skulle dessa uppfattningar 

kunna bidra till insatsens förbättring.  
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BILAGA 1 – MISSIV 
 

 
 

  
 Gävle (datum) 

 
 
Till dig som genomgått ett hälsofrämjande projekt mellan hösten 2006 och 
våren 2009. 
 
Skulle du vilja delta i en studie som berör det hälsofrämjande projekt som genomförts på din 
arbetsplats? Medverkande i denna studie innebär att du kommer att delta i en gruppintervju 
där du och några av dina arbetskamrater diskuterar och samtalar kring projektet ni genomgått.  
 
Gruppintervjun kommer bland annat att belysa om och hur projektet påverkat din hälsa och 
arbetsmiljön på din arbetsplats samt projektets styrkor respektive svagheter. Intervjun 
beräknas ta cirka 45-60 minuter och kommer med ditt medgivande att spelas in på band. Du 
kan när som helst avbryta din medverkan. Informationen som erhålls av dig/er kommer att 
behandlas konfidentiellt och det är enbart vi som gör denna studie som kommer att ta del av 
den information som finns inspelad.  
 
Vi som genomför denna studie är två studenter som läser vår sjätte och sista termin på det 
hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Den information som framkommer 
under intervjun kommer att ligga till grund för vår c-uppsats. Den som är intresserad av att ta 
del av den slutgiltiga uppsatsen kommer att kunna göra det under våren 2010 då den 
publiceras elektroniskt i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. 
 
Om du önskar mer information kontakta oss gärna. 

 

Med vänliga hälsningar  

 
________________________________  ___________________________
  
Maria Liljeqvist   Therese Nordqvist 
 

Författare:     Författare:   

Maria Liljeqvist   Therese Nordqvist 

XXXX@hotmail.com   XXXX@hotmail.com 

07X-XX XX XXX   07X- XX XX XXX 

 

Handledare:  

XXX vid Högskolan i Gävle 

XXX@hig.se

mailto:XXX@hig.se


BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE  
  
 

1. Hur kom det sig att detta projekt påbörjades? 

2. Vad innehöll projektet för moment, hur påbörjades projektet, hur avslutades det? 

3. Vad upplevde ni att ni lärde er av projektet? 

4. Vad var det huvudsakliga målet med projektet? 

5. Berätta vad ni har för uppfattningar kring det projekt ni genomgått. 

5.1 Vad var positivt respektive negativt? 

6. Berätta om er hälsa påverkats av projektet. I sådana fall, hur? 

6.1 Hur har de tre FM FysS-timmarna utnyttjats före, under och efter projektet? 

7. Berätta om er arbetsmiljö har förändrats efter projektet. I sådana fall, hur? 

8. Tror ni att er yrkesbakgrund haft någon inverkan på projektets utfall? 
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