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Abstrakt 
 
Forsell, E. (2014). Utvärdering av en kostupplysningsintervention för räddningstjänsten i en 
kommun i Norrland. D-uppsats (magisternivå) i hälsopedagogik. Avdelningen för kultur-, 
religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 
 
Brandmän har ett krävande arbete, fysiskt och psykiskt. God hälsa och arbetsförmåga är av 
den anledningen betydelsefull. En viktig faktor för prestation och hälsa är valet av kost. På 
uppdrag av räddningstjänsten i ett kommun i Norrland utfördes under hösten 2002 och våren 
2003, en kostupplysningsintervention. Studiens övergripande syfte var att utvärdera om 
interventionen haft några effekter i form av förändringar i de anställdas kostvanor. Delsyften 
var att beskriva respondenternas syn på kostupplysningsinterventionen, om respondenterna 
fått ökade kunskaper om sambandet kost och hälsa. och pröva en analysmodell för denna 
utvärdering. Studien hade en kvantitativ karaktär. Metoden var en enkätstudie bland 
brandmän och utgjorde en totalundersökning i en kommun i Norrland. Av totalt 155 utdelade 
enkäter har sjuttioen besvarats. Tretton av dessa respondenter deltog inte i undervisningen. 
Åldersvariationen var 24 – 63 år. Resultatet visade att de som var negativt inställda till 
kostupplysningen var mer negativt inställda till upplägget, i jämförelse med dem som var 
positiva och dem som inte hade någon uppfattning. Övervägande deltagare tyckte att 
undervisningen var bra eller mycket bra medan ett fåtal ville förändra upplägget. Flertalet 
ansåg sig ha ökat sina kostkunskaper efter undervisningen. Ingen signifikant skillnad fanns 
mellan antalet deltagare som svarade att det fanns andra faktorer än undervisningen som lett 
till ändrade matvanor och de som svarade att det inte fanns sådana faktorer eller de som inte 
visste. Cirka hälften uppgav att de hade förbättrat sina matvanor efter undervisningen men 
resultatet visade ingen signifikant skillnad jämfört med dem som inte hade ändrat något eller 
de som var osäkra. Slutsatsen blev att det inte fanns någon signifikant skillnad av förbättrade 
kostvanor efter kostupplysningsinterventionen.  
 
 
Nyckelord: Utvärdering, kostupplysningsintervention, brandmän, kostvanor, kostförändringar 
 
Keywords: Evaluation, diet information intervention, firemen, diet habits, diet changes 
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1.  Inledning 
Ohälsans kostnader för samhället ökar kraftigt och detta drabbar även näringslivets utveckling 
på sikt, bland annat genom en minskad arbetskrafts utbud (Tofters & Friis, 2003). Antalet 
sjukskrivna har sedan 1997 ökat varje år och speciellt ökar långtidssjukskrivningarna (a.a.). 
Förändringar inom det svenska sjukförsäkringssystemet har gjorts till syfte att vidga intresset 
för hälsofrågor, och intresset för att påverka de anställdas levnadsvanor ur ett hälsoperspektiv 
inom arbetslivet börjar nu öka i allt större grad (Olsson, 1993). Allt fler företag har insett att 
de anställdas hälsa i arbetslivet påverkar både produktivitet och kvalitet (IVA, 2000). 
Människor som arbetar spenderar omkring halva den vakna tiden av dygnet på arbetet och 
därför har det stor betydelse för deras hälsa, vad de gör under denna tid (World Health 
Organization Europé, 1995).  
 
Aktuella forskningsresultat påvisar ett klart samband mellan våra levnadsvanor och våra 
vanligaste folksjukdomar (Olsson, 1999, Näslund, 1996, Livsmedelsverket & 
Folkhälsoinstitutet, 1996 och Wallin m.fl, 1990). Människors livsmiljö och levnadsvanor 
anses vara avgörande för folkhälsan och betraktas numera som en samhällsfråga och inte 
enbart som en medicinsk angelägenhet (Olsson, 1999). För att förbättra folkhälsan krävs det 
nu satsningar på kunskap och lokalt arbete (Haglund & Svanström, 1992). 
 
Flera av dagens hälsoproblem är det direkta resultatet av vad vi äter eller inte äter (Cordain, 
2003). Genetiskt har vi knappt förändrats ett dugg på 40 000 år vilket innebär att 
stenåldersmänniskans genuppsättning var densamma som vår egen. Vår kosthållning däremot 
har dramatiskt förändrats och de flesta av dagens livsmedel passar inte alls vår 
genuppsättning, vilket idag bidrar till många av våra välfärdssjukdomar (a.a.). Kostrelaterade 
sjukdomar som; hjärtinfarkt, stroke, typ-2 diabetes, vissa former av cancer, osteoporos med 
flera, skulle kunna förebyggas med bättre kost- och motionsvanor (Livsmedelsverket & 
Folkhälsoinstitutet, 1996). Detta ställer krav på riktade insatser som skapar förutsättningar för 
dessa förbättringar (a.a.). En viktig del i folkhälsoarbetet är därför att vägleda människor till 
goda levnadsvanor (Olsson, 1999, Sundman, 1995 och Wallin m.fl, 1990) och öka 
människors förmåga att kontrollera de faktorer som påverkar den egna hälsan (Ewles & 
Simnett, 1994). Men förutsättningen för att människor skall kunna göra medvetna val är att de 
får saklig information (Livsmedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 1996).  
 
Betydelsen av utbildning och hälsobeteende inklusive kostvanor finns dokumenterat i stor 
omfattning genom svenska studier (Livsmedelsverket & Folkhälsoinstitutet, 1996). Allt större 
krav ställs på konsumentens kunskaper vid val av livsmedel genom den ökade 
internationaliseringen och EU-anpassningen (a.a.). Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet 
har i den Nationella handlingsplanen för nutrition (1996) även betonat att inslag av mat- och 
hälsofrågor i olika yrkesutbildningar bör profileras och förstärkas. 
 
Flera studier har påvisat att kostupplysningsinterventioner kan innebära förändringar i form 
av förbättrade kostvanor och förbättrad hälsa (Sahyoun, Pratt, & Andersson, 2004,  Guthrie & 
Smallwood, 2003, Perez-Rodrigo & Aranceta, 2003, Kozlowska-Wojciechowska, 
Uramowska-Zyto, Jarosz & Makarewicz-Wujec, 2002, Abood, Black & Ferals, 2003 och 
Briley, Montgomery & Blewtt, 1992), men för att kunna dra några slutsatser om effektiviteten 
av dessa satsningar krävs någon form av utvärdering (Speller, Learmonth & Harrison, 1997). 
Utvärdering och kvalitetssäkring har därför fått en allt viktigare plats i sammanhanget 
(Jarlbro, 1999). I folkhälsoarbetet finns ett stort behov av forskning om matvanor och 
näringsintag vilket gör det angeläget att grundläggande och tvärvetenskaplig forskning 
stimuleras (a.a.). 
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På uppdrag av räddningstjänsten i ett län i Norrland, utfördes under hösten 2002 och 2003 en 
kostupplysningsintervention1 för hel- och deltidsanställda brandmän på nio brandstationer. 
Syftet med interventionen var att öka de anställdas insikt och medvetenhet om sambandet 
mellan mat och hälsa, och betydelsen av en ökad fruktkonsumtion för hälsan. Detta på grund 
av en önskan från personalen om fri frukt på arbetsplatsen. 
 
Materialet till föreliggande uppsats bygger på en enkätstudie och är en utvärdering av den 
genomförda kostupplysningsinterventionen. En retrospektiv teoriinriktad ansats har använts 
vid genomförandet i enlighet med Thorogood och Coombes (2000) och Franke-Wikberg 
(1992).  Studiens övergripande syfte är att undersöka om interventionen haft några effekter i 
form av förbättringar i de anställdas kostvanor. Ett delsyfte är att beskriva om och i så fall hur 
kostförbättringarna har skett. Ett annat syfte är att beskriva respondenternas syn på 
kostupplysningsinterventionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Med kostupplysningsintervention menas kostföreläsning.  
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2.  Bakgrund 
 
2.1 Kost och hälsa 
För att främja och bevara god hälsa och förebygga sjukdomar har en riktigt sammansatt kost 
stor betydelse (SOU 2000:91). Allt fler livnär sig på raffinerade hel- och halvfabrikat och 
tomma kalorier, vilket bidrar till att vi får ett lägre näringsinnehåll i kosten. Resultatet av detta 
kan avläsas i vårt samhälle där snart varannan människa är överviktig och samtidigt felnärd 
(a.a.). Olika kostrelaterade sjukdomar, som övervikt, typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdomar, högt 
blodtryck, osteoporos med flera, orsakar mycket enskilt lidande och är kostsamt för samhället 
(Johansson, 2004) och skulle enligt Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket (1999) kunna 
förebyggas med bättre kost- och motionsvanor. Med kostförändringar hävdar Haglund och 
Svanström (1992) kan tjock- och grovtarmscancer reduceras med 50%.  
 
Det finns flera faktorer i kosten som påverkar vår hälsa enligt Eliasson och Lindeberg (2004). 
Några av de övergripande faktorerna är att vi äter för mycket, vi har en för hög 
fettkonsumtion av fel sorts fett, för hög sockerkonsumtion, för liten fiberkonsumtion och för 
lite frukt och grönsaker i kosten (SOU 2000:91 och Haglund & Svanström 1992). 
Världshälsoorganisationen (WHO) har bland annat påvisat att för liten frukt- och 
grönsakskonsumtion är en av de tio största orsakerna till för tidig död och en av tolv faktorer 
som minskar antalet friska levnadsår (Pearson, 2003). Orsaken till att frukt och grönsaker kan 
minska sjukdomsrisken är att de innehåller många substanser som antas hämma bildningen av 
cancerceller och inflammatoriska sjukdomar (a.a.). En hög frukt och grönsakskonsumtion ger 
även mycket kostfibrer som anses motverka flera av våra välfärdssjukdomar (Johansson, 2004 
och SOU 2000:91). 
 
Mängden fett i kosten anses vara betydelsefullt för hälsan och i första hand bör vi minska på 
det mättade fettet och de så kallade transfettsyrorna2 (Eliasson & Lindeberg, 2000). Mättat 
fett och kolesterol höjer LDL-kolesterolnivån i serum och är en stor riskfaktor för 
kranskärlssjukdom (Svenska näringsrekommendationer, SNR, 1997). En hög 
sockerkonsumtion kan påverka hälsan genom att kosten blir näringsfattig, blodsockret 
påverkas negativt och risken för övervikt och karies ökar (Johansson, 2004).  
 
 
2.2 Riktlinjer och mål för nutritionsarbetet 
Svenska Näringsrekommendationer (SNR, 1997) har utformat riktlinjer som utgör underlag 
för en generellt god hälsa och önskvärt är att alla människor skall äta efter dessa 
rekommendationer (Livsmedelsverket, 1997). Den Nationella handlingsplanen för nutrition 
fastställdes år 1995 av regeringen och med utgångspunkt från denna har Folkhälsoinstitutet 
och Livsmedelsverket utarbetat ett strategidokument med operationella mål för att främja 
matvanorna och folkhälsan (SOU 2000:91). Handlingsplanens huvudmål lyder 
(Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket, 1999, sid 6): 
 
Att genom förbättrade mat- och motionsvanor befrämja hälsa samt förebygga sjuklighet och för tidig död i 

kostrelaterade sjukdomar samt att minska de sociala klyftorna med avseende på dessa sjukdomars 
förekomst. 

 
Ett av delmålen är att befolkningens kostsammansättning vid den kommande tioårsperioden 
uppfyller de kost- och näringsmässiga mål angivna av Svenska Näringsrekommendationer 

                                                 
2  Transfettsyror bildas när vegetabiliska oljor härdas (Johansson, 2004). 
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(SNR, 1989) och i den vetenskapliga expertgruppens skrift Kost, motion och hälsa 
(Socialstyrelsen & Statens livsmedelsverk, 1992). Ett annat delmål är att alla skall ha 
kunskapsmässig tillgång till ett livsmedelsutbud som främjar god hälsa och tillgång till 
opartisk, konkret, saklig och tillämpbar information om säkra livsmedel samt hälsosamma 
matvanor. En av de åtgärder som anges vara särskilt angelägna beskrivs som att:  
 
…främja lokalt kost- och hälsoarbete genom utveckling av råd, effektiva hjälpmedel och standardiserade och 
evaluerade metoder för intervention, effektmätning och utvärdering…(a.a. sid 6). 
 
 
2.3 Hälsoupplysning 
Begreppet hälsoupplysning kan beskrivas som olika former av systematisk påverkan med 
syfte att förändra individers eller gruppers kunskaper, attityder och levnadsvanor i en 
hälsosam riktning (Olssson, 1997). Tones, Tilford och Robinson (1990) menar att effektiv 
hälsoutbildning innebär ökad förståelse, förändrat tankesätt och attityd, klargörande av 
valmöjligheter, främja färdigheter som kan påverka förändringar i beteende och livsstil. Enligt 
Olsson (1997) gäller det att väcka människors önskan om att hålla sig friska eftersom det inte 
anses vara självklart. Hälsoupplysningens mål är således att åstadkomma sådana förändringar 
i människors beteende som förbättrar hälsan och minskar hälsorisker. Genom vägledning kan 
varje människa ta ansvar för de stora möjligheter som anses finnas för att påverka den egna 
hälsan (a.a. i enlighet med SOU 1981:1 och SOU 1984:47). 
 
En lyckad hälsoupplysning bör utgå från ett helhetsperspektiv, där normer, attityder och 
omgivningsfaktorer vägs in (Olsson, 1997). Kunskaper om förändringsprocesser, hur dessa 
går till och vetskap om att människor kan avskärma sig från hälsoinformation, bör finnas hos 
hälsoupplysaren. Men motstånd och avskärmning bör inte enbart ses som ett misslyckande 
utan kan ge nya kunskaper hos hälsoupplysaren som bidrar till utvecklandet av nya 
effektivare metoder (a.a.). Jarlbro (1999) belyser att hälsoinformatören bör ta hänsyn till 
målgruppens karakteristika, vilka kommunikationskanaler som är tillgängliga och vilka hinder 
som finns för målgruppen att tolka ett riskbudskap. 
 
Preventiva insatser som att påverka och förbättra levnadsvanor har ett flertal fördelar 
(Haglund & Svanström, 1992). De har bland annat inga eller mycket små negativa effekter, 
påverkar många sjukdomstillstånd, påverkar indirekt levnadsvanor hos personer i 
omgivningen, har psykologiska, sociala och ekonomiska effekter, ”vinner i längden”, det vill 
säga effekterna blir större med längre uppföljningstid. Men det mest väsentliga med 
prevention är inte att lägga år till livet utan att få fler sjukdomsfria år (a.a.). 
 
 
2.4 Beteendeförändring av kostvanor  
Ett mål som förenar alla som arbetar med främjande, vårdande eller förebyggande 
hälsoåtgärder är beteendeförändring hos befolkningen (Faskunger, 2005). Beteendeförändring 
bör ses som en process där det sker en gradvis och ofta dynamisk förflyttning från ett 
problembeteende till ett hälsosammare beteende. Förändringar tar oftast månader eller år och 
inte timmar eller dagar. Var i förändringsprocessen individen befinner sig beror på 
benägenhet till förändring och påverkas av bland annat personens engagemang, närmiljö, 
självförtroende och sociala stöd (a.a.). 
 
Människors kostvanor utgörs av en mängd olika beteenden med ett flertal orsaksfaktorer. 
(Sjödén, 1982). Mycket av vårt kostvanebeteende är inlärt och val- och mängdaspekter vid 
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ätande är starkt beroende av miljöfaktorer i måltidssituationen. Kostvanebeteende kan således 
påverkas med miljöpåverkan genom inlärning. De mest centrala aspekterna när det gäller 
påverkan på kostvanebeteenden är vad och hur mycket eller hur ofta individen konsumerar 
vissa livsmedel. Vad individen konsumerar förutsätter en valsituation och påverkas av  
inköps-, matlagnings- och måltidssituationen. Vad individen äter beror även på individuella 
erfarenheter av födoämnen, men främst beror det på vilken kultur personen lever i. En viktig 
del i påverkan är därför att öka tillgängligheten av ”nya” livsmedel som kanske inte har nått 
personens matbord (a.a.). Enligt Svederberg (1997) är det sätt som ett kostbudskap tas emot 
beroende av kommunikationen mellan informatören och den lärande inom ramen för 
individernas kulturellt grundade erfarenheter. 
 
 
2.5 Kostupplysningsinterventioner 
Kostupplysning3 har en stark tradition i Sverige (Jarlbro, 1999 och Svederberg, 1997). Tanken 
är att upplysning och information leder till kunskap, vilket i sin tur bidrar till önskvärt 
handlande och därmed förbättrad hälsa. Upplysning och information har dock på senare år 
tonats ned delvis beroende på att denna strategi inte alltid har lett till önskvärt resultat, det vill 
säga, förändring av kostvanorna (Svederberg, 1997). Folkhälsoinstitutet och 
Livsmedelsverket (1999) betonar att insatserna bör utformas så att de mest behövande får 
störst nytta av dem.  
 
Ett flertal studier har dock påvisat att kostupplysningsinterventioner kan innebära 
förändringar i form av förbättrade kostvanor (Sahyoun m.fl, 2004, Guthrie & Smallwood, 
2003, Perez-Rodrigo & Aranceta, 2003 och Kozlowska-Wojciechowska m fl, 2002, Abood, 
Black & Ferals, 2003). I Abood, m.fl:s studie (2003) av en åttaveckors kostutbildning på en 
arbetsplats framkom att deltagarnas kostkunskaper ökade och matvanorna förändrades i 
enlighet med nationella rekommendationer. Det har även visat sig att kostupplysning 
interventioner kan reducera cancermortaliteten (Haglund & Svanström, 1992). WHO (1998) 
understryker att säker och hälsosam mat är en mänsklig rättighet och att ett folkhälsoarbete 
bör omfatta dessa aspekter. 
 
Enligt Capra och Williams (1993) bör deltagarna i en kostupplysningsintervention få 
upplysning om betydelsen av en balanserad kost för hälsan och bli medvetna om eventuella 
brister i sina egna kostvanor för att eventuella förändringar skall kunna göras. Även 
människors erfarenheter har stor betydelse i deras val och användning av livsmedel och 
tidigare erfarenheter kan antingen medverka till, eller utgöra hinder för förändring av 
matvanor i hälsofrämjande riktning (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). För att kunna 
påverka kostvanor behövs förståelse som utgör dessa hinder, och av den anledningen menar 
Ewles och Simnet (1994), krävs både god kommunikationsförmåga och pedagogisk 
kompetens hos hälsoupplysaren.  
 
Arbetsplatser kan vara en utmärkt miljö och en möjlighet för att förbättra matvanor hos de 
anställda (Poulter & Torrance, 1993). Som ett exempel kan kostupplysningsinterventioner om 
hälsosammare mat och matlagningsmetoder för restaurangpersonal på arbetsplatsers 
lunchserveringar, indirekt påverka de anställdas matvanor (a.a.). 
 
 

                                                 
3   Med kostupplysning menas här kostrådgivning och kostinformation. 
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2.6 Hälsoutveckling i arbetslivet 
Att främja individers hälsa är inte företagens främsta uppgift, men ändå en viktig del i det 
förebyggande hälsoarbetet (Halling, m.fl. 2002). Arbetsplatsen anses vara ett utmärkt område 
för hälsofrämjande verksamhet eftersom mycket av vår tid spenderas på jobbet (Glanz & 
Seewald-Klein, 1986, Haglund & Svanström 1992, Capra & Williams, 1993, Tones, Tilford 
& Robinson, 1990 och Price, Mackay & Swinburn 2000). På arbetet träffas människor 
dagligen, där miljömässiga, organisatoriska och personliga faktorer samverkar och påverkar 
välbefinnandet och hälsan (Folkhälsoinstitutet & Livsmedelsverket, 1999). Weiss (1991) 
belyser att man kan nå 85 % av befolkningen med hälsofrämjande på arbetsplatserna. Detta 
direkt genom den anställde och indirekt genom dennes familj (a.a.). Som ett exempel 
påvisades, vid en kostupplysning för skolbarn (Kozlowska-Wojciechowska m fl. 2002), att 
även föräldrarna ändrade sina matvanor genom barnens ökade kostkunskaper. Förändringarna 
rörde sig bland annat om en högre frukt och grönsakskonsumtion. 
 
Betydelsen av att skapa stödjande miljöer för individer så att denne själv skall kunna ta ansvar 
över de faktorer som har betydelse för hälsan, har alltmer satts i fokus (Medin & 
Alexandersson, 2000). Stödjande miljöer kan beskrivas som de fysiska och sociala aspekterna 
av vår omgivning och innefattar vilka levnadsresurser och möjligheter individen har för att 
kunna påverka sin situation. Här kan individen ta beslut som främjar dennes hälsa och 
möjligheter finns att uppfylla vitala mål. Ett annat namn för stödjande miljöer kan vara 
hälsofrämjande arenor. Skolor, bostadsområden och arbetsplatser är exempel på sådana arenor 
(a.a.). 
 
Friskvårdssatsningar på arbetsplatser kan vara en framgångsrik strategi och en lönsam 
investering för att få friskare medarbetare och arbetsplatser (Angelöw, 2002). 
Företagsekonomen Stefan Lundström hävdar att varje krona satsad på friskvård kan ge fem 
kronor tillbaka (Kommunalarbetaren, 2002). Enligt World Health Organization Europé (1995) 
har utvärderade friskvårdssatsningar på arbetsplatser fram till 1990 visats ha positiva effekter 
på de anställdas livsstil och hälsostatus. Detta har bland annat uppmärksammats av polisen i 
Amerika (Briley, Montgomery & Blewett, 1992). En pilotstudie utfördes på tjugoåtta poliser, 
innehållande utbildning i näringslära, kostrådgivning, föreläsningar om ätbeteenden och 
hälsokontroller där vikt och blodfettvärden mättes. Resultatet visade en signifikant 
viktnedgång och minskning av kolesterolvärdena i gruppen. Studiens resultat ledde till 
utvecklandet av en hälsostandard för Austins polis institution i Texas (a.a.). 
 
För att hälsoarbeten på arbetsplatser skall bli kostnadseffektiva kan det vara viktigt att 
utveckla program som även har inverkan på de anställdas närmaste vänner och familj 
(Zimmerman m fl.1988). I Zimmerman m.fl:s studie (a.a.) påvisades att hälsofrämjande 
interventioner för brandmäns hustrur bidrog till förbättringar av både fruarnas och 
brandmännens hälsovanor. Föbättringarna gällde motion, kroppsvikt, konsumtion av fett, 
frukt, grönsaker och grova cerealier. Brandmän har ett krävande arbete, fysiskt och psykiskt. 
Skiftarbete och udda arbetstider ingår i arbetet. Dålig kosthållning är en av de negativa 
effekterna på hälsa relaterad till skiftarbete (Knutson, A. 2003). 
 
Arbetsmiljölagen har från och med 1 juli 2001 skärpts, vilket innebär att ett större ansvar att 
förebygga ohälsa, läggs på arbetsgivaren (Norén & Åhnberg, 2004). Enligt arbetsmiljölagen 
har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i sin verksamhet vilket innebär att 
arbetsgivaren skall utarbeta en arbetsmiljöpolicy. Denna policy skall ange hur de ställda 
kraven är tänkt att uppnås i den egna verksamheten. Handlingsplaner skall av arbetsgivaren 
årligen ställas upp för hur arbetsmiljömålen skall uppnås. Ansvaret över arbetsmiljöarbetet 
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kan även delegeras i arbetsgivarens organisation (a.a.). Definitionen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 paragraf två 
lyder enligt följande (Norén & Åhnberg, 2004, sid 30): 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall 
i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Den nuvarande negativa utvecklingen inom arbetslivshälsan kan enligt Halling, m fl. (2002) 
brytas och vändas. Det har visat sig att hälsofrämjande verksamhet på arbetsplatser bidrar till 
ökad individuell hälsostatus, ökad prestationsförmåga och därigenom ökad livskvalitet för 
många människor. För företagen innebär detta ökad produktivitet och kvalitet, minskade 
kassationer och på längre sikt, ökad vinst och högre nyttjande grad av företagens resurser. Ur 
företagens perspektiv, är förbyggande insatser mer lönsamma än sena rehabiliteringsinsatser 
(Andersson, Malmgren & Johrén, 1997 och Bertera, 1990).  
 
Startpunkten för en hälsosatsning kan variera (Haglund & Svanström, 1992). En väg kan vara 
att börja med de faktorer som blockerar möjligheterna för människor att uppnå sin fulla 
hälsopotential, till exempel genom felaktig kost, vilket kan innebära att flera sjukdomar 
förhindras (a.a.). Att genomföra en livsstilsförändring handlar inte bara om sundare vanor, 
utan också om ökad självkänsla hos individen genom att aktivt ta kontroll över sitt liv (Ewles 
& Simnet, 1994). Ett hälsobeslut kan vara en självförstärkande process som därigenom ökar 
individens hälsa (a.a.).  
 
En förutsättning för ett lyckat hälsoarbete på arbetsplatser är att personalen får information 
och möjlighet att komma med idéer och påverka innehållet i hälsosatsningen (Halling m.fl. 
2002). Tidpunkten för en interventionssatsning kan också påverka resultatet (Capra & 
Williams, 1993). Som ett exempel kan det vara mindre lyckat att förlägga kostupplysning 
interventioner runt jultiden (a.a.). En annan viktig aspekt är att förlägga interventioner på 
arbetstid och eventuellt sätta in vikarier eller på annat sätt undvika att interventionen blir en 
belastning för de anställda. (Källeståhl m.fl. 2004). 
 
Halling m.fl. (2002) belyser att arbete med hälsoutveckling är en långsiktig process, där 
återkommande uppföljning och analyser av effekter bör göras. Eftersom det oftast handlar om 
en beteendeförändring hos ett företags medarbetare bör man ta med i beräkningen att 
resultatet kan visa sig först efter en längre tid (a.a.). 
 
 
2.7 Kost och lönsamhet 
I debatten om prevention är lönsamt eller inte återkommer argumentet att det är lönsamt för 
samhället att satsa mer på förebyggande arbete (Haglund & Svanström, 1992). De tillgängliga 
metoder för intervention som används idag har visats vara lönsamma för samhället men anses 
behöva utvecklas och effektiviseras (a.a.). 
 
Maten kan vara en potentiellt oöverträffbar hälsofrämjande faktor eftersom alla människor 
måste äta (Halling m.fl. 2002). Den mat vi äter påverkar både den kortsiktiga och långsiktiga 
prestationsförmågan, vårt välmående och vår hälsa. Förbättrade matvanor bland företagets 
medarbetare kan därigenom höja lönsamheten för företagen och är en viktig framgångsfaktor 
(a.a.och Angelöw, 2002).  
 



                                                                                                                                         

 13 

 
 
 
2.8 Utvärderingar 
Utvärderingstraditionen i Sverige är inte särskilt lång men har blivit allt vanligare under de  
senaste decennierna (Meeuwisse, 1990). Traditionen uppstod i USA, där framförallt försvaret 
och utbildningsväsendet använde sig av utvärderingar. Utvärdering är rent språkligt en 
försvenskning av ordet evaluation, som enbart betyder värdering (a.a.).  
 
Synen på utvärdering och dess syfte skiljer sig märkbart mellan olika författare. De flesta 
människor associerar utvärdering till bedömningar av effekter när individer genomgått 
utbildning eller behandling i någon form (Levin, 1990). Franke-Wikberg och Johansson 
(1976) menar att utvärdering är en bedömning av de konsekvenser vidtagna åtgärder för med 
sig, och innebär en kvalitetsbedömning byggt på information, insamlat på ett systematiskt sätt 
och med klargjorda syften.  
 
I varje utbildningssystem uppkommer behovet av utvärdering (Franke-Wikberg & Lundgren, 
1980). Enligt Stevrin (1991) finns det flera orsaker till detta; man vill veta om de mål som 
satts upp för en viss verksamhet nåtts, vilka effekter och konsekvenser som verksamheten gett 
upphov till, få information om vilka resurser som använts för att genomföra verksamheten och 
få kunskap om hur effektiviteten i det som utvärderas ska kunna förbättras.  
 
Eliasson och Sunesson (1990) beskriver utvärderingens syfte som att belysa förhållandet 
mellan mål, medel och resultat eller konsekvenser, det vill säga vilken effekt de vidtagna 
åtgärderna har haft i förhållande till de problem och mål som definierats. Enligt Franke-
Wikberg och Lundgren (1980) är det övergripande syftet att få kontroll och information över 
det som ska utvärderas, för att därefter kunna utforma inriktning på verksamheten. En mer 
omfattande och systematisk utvärderingsverksamhet kan även ha flera syften samtidigt som; 
kontrollerande, korrigerande, lärande, politiskt och nytto-orienterat (Stevrin, 1991). 
 
 
2.8.1 Utvärderingsforskning 
Nilstun och Hermerén (1984) och Cohen, Manion och Morrison (2000) åtskiljer begreppen 
utvärdering och utvärderingsforskning. Utvärderingsforskning enligt Nilstun och Hermerén 
(1984) beskrivs som en form för tillämpad forskning till skillnad från grundforskning eller 
utredningsverksamhet. Det övergripande syftet är att åstadkomma generella kunskaper om 
olika sätt att förverkliga uppsatta mål. Denna typ används enbart till utvärderingsverksamhet 
som uppfyller vetenskapliga krav. Termen utvärdering däremot är ett samlingsnamn på mer 
utredande utvärderingar och utvärderingsforskning (a.a.). 
 
Några av skillnaderna mellan dessa två termer kan ses i den definition av utvärdering som 
Morrison beskriver (Cohen m.fl. 2000): 
 
 The  provision of information about specified issues upon wich judgements are based and 
from wich decisions for action are taken (s 40). 
 
I enlighet med Nilstun och Hermerén (1984) bör utvärderingsforskning även skiljas från 
beslutsberedning, där den sistnämnda utgörs av ex-ante-bedömningar och -analyser och den 
förstnämnda av ex-post-bedömningar och -analyser. Cohen m.fl. (2000) påpekar att det finns 
många likheter mellan utvärdering och utvärderingsforskning och det kan vara svårt att skilja 
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dem åt. De delar samma metodologier och metoder och det finns även en forskningsgren som 
kallas för utvärderingsforskning eller tillämpad forskning (a.a.). 
 
2.8.2 Pedagogisk utvärdering nationellt 
Franke-Wikberg och Lundgren, (1981) definierar begreppet pedagogisk utvärdering som: 
 
 Att värdera och uttala sig om resultatet av ett program för uppfostran eller undervisning.  
(s 13). 
 
Historiskt sett tillkom utvärderingar i samband med folkskolans inträde i Sverige i mitten av 
1800-talet  (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). Folkskoleinspektörer tillsattes med syftet att 
få kontroll över utbildningen och få ett underlag för omprövningar av regelsystem och 
läroplaner. I och med detta infördes den första av staten organiserade utvärderingen av skolan. 
I början var utvärdering subjektiva bedömningar gällande elevens prestation utifrån lärarens 
syn, och kurser och program från inspektörens sida. Efterhand som utbildningen ökade i 
betydelse för samhälle och individ ökade även kraven på en mer systematisk och objektiv 
utvärdering (a.a.).  
 
Beroende på utvärderingens syfte och nya krav på dess metoder uppkommer behovet av nya 
distinktioner (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). Utvärderingen börjar splittras upp med 
avseende på syftet (formativ och summativ utvärdering) och med avseende på nivå (program- 
eller individutvärdering). Genom denna skillnad av begreppet utvärdering utvecklas således 
nya modeller och metoder (a.a.). 
 
 
2.8.3 Utvärderingsmodeller 
Det finns ett flertal utvärderingsmodeller4, och grovt sett kan de indelas i två huvudtyper; 
produktions- och processinriktade utvärderingar (Franke-Wikberg, 1992). Jarlbro (1999), 
benämner dessa två huvudgrupper som process- och effektutvärdering, där den förstnämnda  
studerar vilka aktiviteter som utförts i projektet och huruvida dessa är rimliga i relation till 
mål och målgrupper. Effektutvärdering däremot studerar resultatet av projektet, det vill säga 
uppnåddes det som var avsikten och kan det avläsas på målgruppen (a.a.).  
 
Formativ och summativ utvärdering är en annan klassificering, där formativ utvärdering 
används under pågående verksamhet i syfte att förbättra den medan summativ utvärdering 
sker för att kunna ta ställning till om verksamheten ska läggas ner eller ersättas med något 
annat (Sundman, 1990). Sundman (1990) har modifierat en utvärderingsmetod i enlighet med 
Nilstun´s analysmodell (Nilstun & Hermeren, 1984). Utvärderingen utgår från sex 
frågeställningar där varje fråga motsvarar en analystyp. Dessa frågor kan var för sig ses som 
fristående utvärderingar eller som delar i en utvärdering. Analystyperna utgörs av insats-, 
effekt, orsaks-, process-, måluppfyllelse- och effektivitetsanalys. I analysmodellen anges sex 
komponenter som, beslut om reform, stabila samverkande faktorer, varierande samverkande 
faktorer, genomförda insatser, serier av mellanliggande variabler och effekter (a.a.).  
 
Ljunggren (1998) belyser att frågeställningar och analystyper komplementerar varandra i 
förbindelsen med den specifika utvärderingen, men att det är en ekonomisk omöjlighet att 
använda alla sex analystyperna i samma utvärdering. Tyngdpunkten i utvärderingen fokuseras 

                                                 
4  Med modeller menas här, enligt Franke-Wikberg och Lundgren (1980), den uppsättning 
grundläggande principer som styrt utvärderingars genomförande. 
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på mål – åtgärder – effekter och indelas i en beskrivande, förklarande och värderande del 
(a.a.). Valet av metod sammanhänger med de frågor som ska besvaras, vilket innebär att detta 
val styr de svar man får, vilket därefter avgör utvärderingens resultat (Ohlsson, 1990). 
2.8.4 Teoriinriktad utvärdering 
En inriktning inom den processinriktade utvärderingstypen är den teoriinriktade där 
huvudsyftet är att via utvärdering bidra med ett underlag för att utveckla och förbättra 
utbildningskvaliteten. Den bygger på tre komponenter: förutsättningar, process och resultat, 
där alla dessa komponenter måste belysas vid utvärderingen för att kunna se vad lyckade 
respektive misslyckade resultat beror på (Franke-Wikberg, 1992).  
 
Den teoriinriktade utvärderingen utgår enligt Levin (1990) och Franke-Wikberg och 
Lundgren (1990) från en teori eller kunskaper om verksamheten som studeras och ska kritiskt 
beskriva pågående verksamhet. En teoretisk ram utformas för det program som ska 
utvärderas, vilken inkluderar de kunskaper som finns och de uppfattningar och antaganden 
som programmet står för. Den centrala delen i teoriinriktad utvärdering är förståelse och 
förklaring, till skillnad från utvärdering enligt andra modeller, som förskjuter förklaring från 
utvärderingsarbetet (a.a.). Enligt Karlsson (1999) skall utvärderingen i teorimodellen ge ett 
vidgat diskussionsunderlag där förändringsarbetet kan leda till insikter om hur verksamheten 
styrs och begränsas. 
 
Begreppet teori kan i enlighet med Franke-Wikberg & Lundgren (1990) liknas vid en 
förklaring som dels bygger på vissa icke prövbara antaganden om det fenomen som studeras, 
om vad kunskap är, hur den organiseras och dels på tillgängliga data om fenomenet och 
tolkningar mellan olika data. Teorin kan även förändras genom att nya observationer görs 
(a.a.). 
 
 
2.8.5 Programutvärdering 
Vid utvärdering av program bör man bedöma programmen och dess verksamhet från skilda 
perspektiv, med olika kriterier och undersökningsmetoder (Stevrin, 1991). Detta för att 
förhindra felaktiga slutsatser och ett otillräckligt underlag för utformandet av åtgärder till 
förbättringar. Det är även viktigt att ta hänsyn till den samverkan som finns mellan 
programmet, tillgängliga resurser, andra aktörer och så vidare (a.a.). 
 
Program kan även inta olika ”roller” och utifrån dessa roller kan bedömningar om 
programmets effektivitet göras (Stevrin, 1991). Den grundläggande rollen är oftast att 
utveckla nya kunskaper, att dessa kunskaper sprids och utnyttjas på bästa sätt (a.a.). 
 
 
2.8.6 Utvärdering av hälsosatsningar 
Många projekt och informationssatsningar inom det förebyggande folkhälsoarbetet genomförs 
idag med syftet att förhindra ohälsa bland befolkningen (Jarlbro, 1999). På grund av 
försämrad ekonomi i vårt land har behovet av att kvalitetssäkra förebyggande projekt ökat, det 
vill säga man vill ha vetskap om satsningen har varit ekonomisk i relation till uppnådda 
effekter. Utvärdering och kvalitetssäkring har därför fått en allt viktigare plats i 
sammanhanget (a.a.).  
 
För att kunna bedöma effekten av kostupplysningsinterventioner poängterar Contento, 
Randell och Basch (2002) och Speller, Learmonth och Harrison (1997) betydelsen av att både 
utvärdera kvaliteten på interventioner som att använda rätt metod vid utvärderingar. Sabry 
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(1982) framhåller att det även är viktigt att beakta politisk och etisk inblandning, vid 
bedömningen av utvärderingsinsatsens värde (Sabry, 1982). 
 
3. Genomförandet av kostupplysningsinterventionerna 
På uppdrag av räddningstjänsten i ett län i Norrland utfördes under hösten 2002 och våren 
2003 en kostupplysning intervention i form av föreläsningar, för hel- och deltidsanställda 
brandmän. En önskan om fri frukt på arbetsplatsen hade uppkommit. Kravet för införandet av 
detta önskemål från arbetsgivaren, var att de anställda skulle öka insikten och medvetenheten 
om sambandet mellan mat och hälsa, och betydelsen av en ökad fruktkonsumtion. Detta mål 
kunde tolkas som en önskan till generellt förbättrade matvanor hos de anställda. Jag fick en 
förfrågan om att planera och hålla dessa föreläsningar. Uppgiften blev således att planera en 
föreläsning (två till huvudbrandstationerna) för att ge deltagarna ökade kostkunskaper och 
ökade möjligheter att välja hälsosam mat. Resterande planering över projektet hade de 
projektansvariga på räddningstjänsten. 
 
Till en början berördes enbart de två huvudstationerna. I samråd med en av de ansvariga på 
räddningstjänsten beslutades att varje arbetsgrupp på de två huvudstationerna skulle få två 
föreläsningar, med några veckors mellanrum. Detta för att deltagarna skulle få chans att 
smälta, för vissa ny information, och komma med funderingar och frågor som kunde dyka upp 
efter första tillfället.  
 
Föreläsningarna hölls på respektive arbetsplats och handlade om sambandet mat, hälsa och 
prestation. Interventionen bestod enbart av information och berörde inget om 
beteendeförändringar. Deltagandet vid dessa sammankomster var obligatoriska för alla 
anställda brandmän men var däremot frivilligt för de anställda på kontoret. Respondenterna 
delades upp i respektive arbetsgrupper på ca tio till femton personer. Föreläsningarnas längd 
var cirka nittio minuter per tillfälle och hölls på respektive arbetsplats under arbetstid. På 
resterande brandstationer, med övervägande deltidsbrandmän fanns endast möjlighet till ett 
föreläsningstillfälle och antalet deltagare blev då antalet deltidsanställda vid respektive 
brandstation. Anledningen till att deltidsbrandmännen bara fick ett föreläsningstillfälle 
berodde på den ekonomiska faktorn. 
 
 
    Huvudbrandstationer - 2st                                          Deltidsbrandstationer - 7st 
                  ↓                                                                               ↓ 
     20 deltagare per arbetsgrupp                               Antalet anställda brandmän vid 
                                                                                  respektive station 
                  ↓                                                                               ↓ 
        Kostupplysningsintervention 1.                         Kostupplysningsintervention 
        90 minuter                                                         90 minuter 
                  ↓  
        Kostupplysningsintervention 2. 
        90 minuter  
 
 
Fig 1. Beskrivning av förloppet vid brandstationerna. 
 
 
Den första föreläsningen inleddes med en kort introduktion om sambandet mellan dagens 
matvanor och det generella hälsoläget bland Sveriges befolkning idag. Därefter behandlades 
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de energigivande näringsämnena kolhydrater, proteiner och fetter, och deras funktion i 
kroppen. Även ämnena glykemiskt index, energi, energibehov och energiprocent berördes. 
Andra föreläsningen inleddes med en kort repetition av föregående föreläsning, samt 
diskuterades frågor och funderingar som uppkommit. Därpå behandlades Svenska 
Näringsrekommendationers (SNR) riktlinjer för fördelningen mellan de energigivande 
näringsämnena, fördelningen av måltider över dagen, tallriksmodellen, nyckelhålsmärkning, 
hur man tolkar innehållsförteckningar på livsmedel, husmanskost, restaurangmat och 
snabbmat. De brandmän som arbetade deltid på de mindre stationerna erhöll endast ett 
komprimerat  föreläsningstillfälle.  
 
Vid varje föreläsningstillfälle togs viss hänsyn till respondenternas intresseområde inom mat 
och hälsa, och dialog hölls mellan föreläsaren och respondenterna, vilket gjorde att 
föreläsningarna inte alltid hade exakt samma innehåll. Även pedagogiska exempel förekom 
vid dessa tillfällen, som till exempel den rekommenderade mängden frukt och grönt uppvägt i 
skål, den generella mängden socker en individ får i sig per dag, räknat i sockerbitar, uppmätt 
på tallrik och så vidare. Slutligen fick respondenterna ett frågeformulär där de själva kunde 
göra ett test över sina egna matvanor. Tanken med detta var att öka respondenternas 
medvetenhet över egna matval kopplat till hälsa.  
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4. Problemformulering och syfte 
För att kunna bedöma effekten av och kvalitetssäkra förebyggande hälsosatsningar bör 
interventioner utvärderas. Ett klart och tydligt syfte och mål med interventionen bör upprättas 
innan genomförandet, för att därefter kunna påvisa om målet uppfyllts. 
 
Med anledning av ovanstående är studiens övergripande syfte att utvärdera om en 
kostupplysningsintervention haft några effekter i form av förbättringar i de anställdas 
kostvanor. Delsyften är att beskriva respondenternas syn på kostupplysningsinterventionen 
och om respondenterna fått ökade kunskaper om sambandet kost och hälsa efter 
interventionen. Ännu ett delsyfte är att pröva en analysmodell för den här utvärderingen. 
 
Frågeställningar: 

• Om och i så fall hur kostförändringarna har skett? 
• Vad har respondenterna eventuellt ändrat på i sin kosthållning? 

 
 
5. Metod 
Studien har en kvantitativ karaktär och metoden är en enkätstudie. Skillnaden mellan 
kvantitativa undersökningar och kvalitativa, är att de förstnämnda kan konstrueras så att 
resultaten blir giltiga inte bara för de undersökta fallen utan för en hel population när det 
gäller totalundersökningar (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Urvalet kan då sägas 
vara representativt (a.a.). På grund av det stora antalet respondenter passade enkätmetoden 
bäst i sammanhanget. 
 
 
5.1 Enkätkonstruktion 
Enkäterna formulerades med strukturerade frågor som till antalet var sexton stycken, bilaga 3. 
Det fanns flera svarsalternativ att välja mellan och ibland möjlighet att motivera svaren med 
egna ord. Under några frågor fanns svarsalternativet vet ej, vilket Cohen m.fl. (2000) betonar 
vara betydelsefullt i den mening att respondenterna inte alltid kan svara på frågan. De som 
inte deltog i interventionen har ändå uppmuntrats till att besvara enkäten. Detta för att få en 
jämförelsegrupp i enlighet med Dahmström (2000). Dessa respondenter har då endast behövt 
besvara vissa frågor, bilaga 3. Ett missivbrev följde med varje enskild enkät, bilaga 2. 
 
 
5.2 Metod för utvärdering 
Utvärderingen av kostupplysningsinterventionen ingick inte som en del av interventionen. 
Den gjordes av eget intresse, i efterhand enligt post hoc principen. Utgångspunkterna för 
denna utvärdering, i enlighet med Sundman (1990) innebär först att verksamheten beskrivs, 
därefter analyseras eventuella påvisade förändringar och hur det har gått till, för att slutligen 
diskutera huruvida detta är positiva eller negativa resultat. Den beskrivande delen struktureras 
enligt en analysmodell. 
 
Analysmodellen består av begrepp som lämpar sig väl för en beskrivande del av 
utvärderingen och svaren på de sex utvärderingsfrågorna är den förklarande eller analyserande 
delen. Modellen anger även att utvärderaren får ta hänsyn till betydelsen av faktorer utanför 
själva utvärderingsobjektet (a.a.), vilket illustreras i figur 2.  Den här utvärderingsmodellen är 
lämplig att använda sig av när utvärderaren och innovatören, som i det här fallet, är en och 
samma person. Detta därför att modellen är beprövad och bevisligen fungerar och för att det 
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går att få stöd i modellen genom mallen av utvärderingsfrågor, se figur 4. 
 . 
 
                                Stabila samverkande faktorer 
                                               ↓ 
Beslut om reform → Genomförda insatser → Serie av mellanliggande variabler → Effekter 
                                                ↑ 
                                Varierande samverkande faktorer 
 
 
Fig 2. Analysmodellen i enlighet med Nilstun (Beskrivet av Sundman, 1990, figur 3.1.,  
s 40)  
 
 
5.2.1  En analysmodell anpassad till den utvärderade kostupplysnings- 

interventionen 
Originalbenämningarna i Nilstuns analysmodell, figur 2, har anpassats till föreliggande studie 
för att bättre passa in i sammanhanget. Komponenten beslut om reform har ändrats till – 
beslut om kostupplysningsintervention, stabila samverkande faktorer har ändrats till – icke 
påverkbara samverkande faktorer, varierande samverkande faktorer har ändrats till påverkbara 
samverkande faktorer, genomförda insatser har ändrats till genomförd kostupplysnings- 
intervention, serie av mellanliggande variabler har helt uteslutits medan komponenten effekter 
har behållits enligt originalbenämningen. 
 
 
                                   Icke påverkbara samverkande faktorer 
                                                             ↓                          
Beslut om kostupplysning → Genomförd kostupplysning → Effekter 
                                                             ↑ 
                                       Påverkbara samverkande faktorer 
 
 
Figur 3. Den anpassade analysmodellen. 
 
 
Beslut om kostupplysning 
Ett beslut togs av räddningstjänsten att satsa på en kostupplysningsintervention för de 
anställda efter att personalen önskat fri frukt på arbetsplatsen.  
 
Icke påverkbara samverkande faktorer 
Icke påverkbara faktorer i detta sammanhang är deltagarnas utbildning, sociala faktorer, 
tidigare kosterfarenheter, tidigare kostråd eller kostinformation och sambo/hustrus påverkan. 
Deltagarnas utbildning kan tänkas ha betydelse när det gäller kostval. Ett flertal studier talar 
för att högutbildade har en bättre kost än lågutbildade (Socialstyrelsen & Statens 
livsmedelsverk, SLV, 1992). Andra studier påvisar att unga män i arbetaryrken utgör en 
uttalad riskgrupp, med kvinnliga medelålders akademiker som kontrastgrupp. Kvinnor 
tenderar även att förbättra sina kostvanor med åren medan män bibehåller sina mindre 
hälsosamma vanor gällande för mycket fett och för lite fibrer. Bristfällig kosthållning kan 
vara ett problem för ensamstående män (a.a.). Tidigare kosterfarenheter kan också utgöra 
hinder för förändring av kostvanor (Svederberg, 1997). 
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Påverkbara samverkande faktorer 
Påverkbara samverkande faktorer i sammanhanget är kostkunskaper, smakpreferenser, och 
beteendet kring kostvanor. Genom ökade kunskaper kring kost och hälsa ökar medvetenheten 
och möjligheten att välja hälsosammare kost. Smakpreferenser kan förändras med åren och 
således påverkas till exempel genom möjligheter att prova nya livsmedel. Beteendet kring 
kostvanor kan förändras genom att medvetandegöra eventuella problem och därefter få hjälp 
med att lösa hinder för fortsatt beteendeförändring. Genom att utveckla en förbättrad 
copingförmåga klarar man lättare av svårigheter som kan innebära risk för återfall. (Lindahl, 
2001).  
 
Effekter 
Efter kostupplysningsinterventionen kan eventuella effekter förväntas som en ökad 
medvetenhet kring kost och hälsa, förbättrade kostkunskaper och kostvanor, som ett resultat 
av interventionen. 
 
 
Utifrån modellen formuleras de sex frågorna där varje fråga motsvaras av en analystyp 
 

Fig 4. Utvärderingsfrågor enligt Nilstun (Beskrivet av Sundman, 1990, figur 3.2., s 41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvärderingsfrågor: 
 
Vilka insatser gjordes för att förverkliga målet? 
 
Vad blev resultatet av dessa insatser? 
 
Vilka faktorer samverkade med insatserna vad gäller detta 
resultat? 
 
Genom vilken serie av händelser är insatserna relaterade till 
resultatet? 
 
På vilket sätt förehåller sig resultatet till målet? 
 
Var insatserna ett effektivt sätt att nå resultatet? 
 

Analystyper: 
 
Insatsanalys 
 
Effektanalys 
 
Orsaksanalys 
 
 
Processanalys 
 
 
Måluppfyllelseanalys 
 
Effektivitetsanalys 
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6. Genomförande 
Tvåhundra stycken enkäter delades ut, hundra stycken till vardera brandstation. Ett 
missivbrev, bilaga 2, medföljde varje enskilt enkätformulär, där information gavs om studiens 
syfte, respondenternas rättigheter, konfidentialitet och telefonnummer och mailadresser till 
ansvariga för studien. En kontaktperson på vardera brandstation ansvarade för utdelningen av 
enkäterna till berörda parter på de nio stationerna. Anställda på respektive kontor berördes, 
som tidigare nämnts, inte av studien. Telefonkontakt hölls med respektive ansvarig på de två 
huvudstationerna för att påskynda enkäthanteringen. Alla enkäter samlades och lämnades in 
på en av huvudstationerna. För att få in så många enkäter som möjligt förlängdes 
inlämningstiden från en vecka till cirka en månad. Efter insamlandet av enkäterna kodades 
enkäterna innan analys och bearbetning av dem. 
 
 
6.1 Urval 
Enkätstudien bland brandmän i en kommun i Norrland utgör en totalundersökning eftersom 
målsättningen med enkäten var att den skulle besvaras av samtliga anställda brandmän, även 
de som inte deltagit i kostupplysningsinterventionen. De anställda på kontoret berördes inte 
av studien. 
 
 
6.2 Bortfallsanalys  
Vid en bortfallsanalys kan externt och internt bortfall åtskiljas (Statistiska Centralbyrån, 
1980). Med externt bortfall menas de enkäter som inte inlämnas medan det interna bortfallet 
innebär att vissa frågor inte har besvarats (a.a.). 
 
Totalt tvåhundra enkäter skickades ut på de berörda brandstationerna, efter uppgifter om 200 
anställda inom räddningstjänsten i en kommun i Norrland, vid tidpunkten för interventionen. 
Enligt beräkning deltog 145 brandmän under kostupplysningsinterventionen. Av dessa 145 
uppskattades att 125 brandmän fick en enkät. 71 brandmän besvarade enkäten. Av dessa 71 
deltog 58 brandmän under kostupplysningen, antingen vid ett eller två tillfällen. Enkät 
besvarandet var frivilligt och gjordes efter arbetstiden vilket kan ha inverkat på de få svaren. 
Enkäterna delades ut och samlades in av personalen själv, vilket också kan ha haft en viss 
betydelse. Detta innebar att det var svårt att påverka bortfallet. Enligt Statistiska Centralbyrån 
(1980) kan en del av bortfallet bero på att vissa uppgiftslämnare upplever det som betungande 
att medverka i statistiska undersökningar. Ytterligare en faktor i sammanhanget är att lång tid 
förflutit mellan kostupplysningen och enkätundersökningen.  
 
Det interna bortfallet varierade något. En första tanke med studien var till en början att enbart 
ta med anställda på de två huvudbrandstationerna. Enkäten formulerades efter detta. På grund 
av missförstånd mellan mig och en av kontaktpersonerna hos räddningstjänsten blev antalet 
respondenter fler. Detta ledde till att en respondent inte besvarade enkäten fullt ut på grund av 
att årtalet inte stämde med det år han deltog. En annan respondent har troligen missat en fråga 
men svarat på alla de fasta frågorna. De öppna frågorna besvarades av ett fåtal. De 
respondenter som inte deltagit i kostupplysningen besvarade endast de uppmanade frågorna 
för denna kategori och därmed uppstod ett naturligt internt bortfall. 
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6.3 Pilotstudie 
I enlighet med Cohen m.fl. (2000) utfördes en pilotstudie för prövning av enkäten. Syftet med 
ett pilotest var att prova hur enkäten fungerade, om instruktioner och frågor var lätta att förstå 
och så vidare, för att senare undvika missförstånd (a.a.). Pilottestet utfördes på tre personer 
varav en hälsopedagog. Syftet med en hälsopedagog i pilottestet var att detta berör dennes 
yrkeskompetens, vilket därigenom kunde underlätta den kritiska granskningen av enkäten. 
Resultatet av pilotestet visade att några frågor behövde byta plats med varandra och vissa 
frågor omformulerades på grund av upprepningar. 
 
 
6.4 Etiska överväganden 
Mat och matvanor är ett känsligt ämne som berör individers beteende och livsstil. Som 
friskvårdspedagog har man dock den pedagogiska kunskapen att vägleda och motivera 
människor till beteendeförändringar utan att göra övertramp beträffande de etiska aspekterna. 
Det finns även en etisk dimension i relationen mellan forskaren och de utforskade, när det 
gäller människor (Eriksson & Månson, 1991). Forskaren får en mängd information om 
människors liv vilket denne skall ansvara för hur den används (a.a.). Hänsyn har därmed 
tagits till de etiska riktlinjerna, enligt HSFR:s regler (HSFR, 2004), gällande information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt.  
 
 
6.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i enkätstudier kan ses ur två synvinklar, dels är frågan om respondenten svarar 
ärligt och korrekt och dels frågan om de respondenter som inte lämnar in enkäten hade haft 
likadan spridning på svaren som de svarande (Cohen m.fl. 2000). Fördelen med enkäter är att 
de tenderar att vara mer pålitliga på grund av respondenternas anonymitet, vilket främjar 
ärlighet (fast oärlighet och falskhet kan dock vara svårt att upptäcka genom en enkät) (a.a.). 
En annan fördel är enligt Dahmström (2000) att det inte förekommer någon intervjuareffekt 
det vill säga någon otillbörlig påverkan från olika intervjuare. Detta kan även vara en nackdel 
om det finns några oklarheter med frågorna. Ytterligare en nackdel kan vara att de öppna 
frågorna inte blir besvarade när det inte finns någon som ”puffar” på. De som besvarar dessa 
frågor är oftast de som är mest engagerade av frågeställningen (a.a.). Dessa fenomen har 
framträtt tydligt i föreliggande studie.  
 
För att uppnå hög reliabilitet vid kvantitativa enkätstudier bör frågorna, enligt Trost (2001), 
vara standardiserad eftersom det är värden på variabler för varje enhet som anges. Vid 
enkätundersökningar kan kongruens vara relevant, det vill säga ett antal frågor ställs om 
ungefär samma företeelse för att på så sätt få med alla nyanser. Av dessa nyanser kan ett 
index5 framställas med de likartade frågorna som element. Detta för att svaren på en enstaka 
fråga kanske inte är nyanserade nog eller tillförlitliga (a.a.).  
 
 
6.6 Databehandling 
Databearbetningen av enkätsvaren har skett genom SPSS programmet (Wahlgren, 2005). I 
enlighet med Wahlgren (a.a.) har svarsalternativen kodats för att lättare kunna bearbetas. Den 
statistiska signifikansen har beräknats med hjälp av chitvåtester. Medelåldern på 
respondenterna är uträknat med aritmetiskt medelvärde. Ett Kruskal Wallis test har använts 
för att analysera de olika svaren under rubrik 7.5 ”inställning”. 
                                                 
5  Med index menas att flera frågors svar slås samman till en större skala. 
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7. Resultat 
Enligt beräkning har 155 brandmän fått en svarsenkät efter kostupplysningsinterventionen. 
Totalt har sjuttioen enkäter besvarats och dessa svar behandlas i resultatet. Det strategiska 
bortfallet blev således 84 stycken. Respondenterna redovisas i två grupper, de som deltagit i 
interventionen och en jämförelsegrupp av dem som inte deltog.  En vanlig utgångspunkt vid 
utvärderingar är att det finns ett intresse att studera vissa effekter av en verksamhet. I enlighet 
med Sundman (1995) kan en utvärdering indelas i tre delar, en beskrivande, en förklarande 
och en värderande eller, som tidigare nämnts, sägas bestå av en analysmodell med tillhörande 
utvärderingsfrågor. Dessa tre delar hänger nära samman. Resultatet av utvärderingen 
presenteras genom de olika komponenterna i analysmodellen under rubriken 5.2.1 ”en 
analysmodell anpassad till den utvärderade kostupplysning interventionen”. 
Utgångspunkterna för den beskrivande delen är de tidigare presenterade utvärderingsfrågorna 
i fig 4. 
. 
 
7.1 Ålder 
Åldersvariationen på respondenterna var 24 – 63 år. Medelåldern uträknat på alla 
respondenter låg på 42 år. 
 
 
7.2 Deltog  
Av dem som besvarat enkäten deltog 49,3 % (N=35) vid ett tillfälle och 32,4 % (N=23) deltog 
vid två tillfällen. Detta resultat påverkades av att huvudbrandstationerna fick möjlighet till två 
upplysnigstillfällen medan deltidsbrandstationerna bara fick ett tillfälle. Några brandmän på 
huvudstationerna uppgav att de var förhindrade att delta vid båda tillfällena. 18,3 % (N=13) 
deltog inte i kostupplysningen.  
 
 
7.3 Information 
85 % (N=60) hade blivit informerad i förväg om den kommande kostupplysningen. 8 % 
(N=6) uppgav att de inte hade fått någon information medan 6 % (N=4) var osäkra om de 
hade fått informationen. En brandman hade missat att svara på frågan, vilket betraktas som 
internt bortfall. 
 
 
7.4 Kostvanor före 
48 % (N=28) ansåg att de åt hälsomedvetet, som exempel tänkte på fetthalt och fettkvalitet i 
maten och åt mycket frukt och grönt, innan kostupplysningen. 45 % (N=26) svarade nej på 
samma fråga medan 7 % (N=4) var osäkra och svarade vet ej. Chitvåtestet visade 
(x2(2)=17,714,p<0,0019). 
  
 
7.5 Inställning 
En analys genomfördes mellan de deltagare som var positiva (Mean Rank=26.15), negativa 
(Mean Rank=31.52) eller varken positiva eller negativa (Mean Rank=53.50) till 
kostupplysningen före utbildningen med avseende på deras inställning till upplägget på 
kostupplysningen. Kruskal Wallis Test visar att de som var negativt inställda till 
kostupplysningen också var mer negativt inställda till upplägget i jämförelse med de övriga 
två grupperna  
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Några deltagare som var positiva till att få undervisning motiverade sig enligt figur 5. Vissa 
hade få kunskaper, andra tyckte det var intressant om det uppkom ny information som dom 
inte redan kände till, vilket tyder på att dom redan innan undervisningen hade vissa 
kunskaper. 
      
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. Positiva deltagares motiveringar  
 
En av de deltagare som var negativt inställd motiverade detta som: 
”Orkar inte bry mig” 
 
En annan deltagare som varken var positiv eller negativ motiverade sitt svar som: 
”Jag äter för att det är gott och för att bli mätt” 
 
 
7.6 Upplägget 
Resultatet som redovisas i tabell 1, visade att 74 % (N=43) tyckte att kostupplysningens 
upplägg var bra eller mycket bra jämfört med 26 % (N=15) som tyckte att det var varken bra 
eller dåligt, dåligt respektive mycket dåligt. 
 
Tabell 1. Inställning till upplägget. 

Alternativ: Antal personer: 
Mycket bra 5     (9 %) 
Bra 38   (65 %) 
Varken bra eller dåligt 13   (22 %) 
Dåligt 1     (2 %) 
Mycket dåligt 1     (2 %) 
Totalt: 58 
 
Några av respondenterna motiverade vad de tyckte angående upplägget på kostupplysningen. 
Några som valt att kommentera upplägget: 
”Lagom nivå.” 
”Det skall vara enkelt men ändå bra information.” 
”Engagerad föreläsare. Men vi är praktiskt orienterade och behöver sådan typ av 
information.” 
”Bra tips på varor ute i handeln, exempel grönt nyckelhål” 
 
 

Intresserad av att öka 
kunskaperna

Få tips om mat vid 
viktminskning

Få upplysning om bra mat 
i samband med träning



                                                                                                                                         

 25 

7.7 Förändra upplägget 
Ett Chitvåtest visade att fler svarade att de inte visste om de ville ändra något (N=20) eller att 
de inte ville ändra något i utbildningen (N=33) jämfört med dem som ville ändra något i 
utbildningen (N=5) (χ2(2)=20.31, p<0.001). 
 
Under frågan om respondenterna hade velat ändra på något eller tyckte att något fattades i 
kostupplysningen fanns möjlighet att motivera detta med egna ord. Några av de respondenter 
som svarat ja på frågan hade valt att kommentera detta. 
 
”Mer praktisk mathållning, kombinera ihop måltider med lite distans till det extrema.” 
”Lite väl kort om tid.” 
”Jag saknade kopplingen till ekologisk och giftfri kost. Många fettsnåla produkter innehåller 
synteter eller kemiska substanser. För mig hör synen på hälsa och miljö ihop.” 
”Ytterligare en kostupplysning så kanske det fastnar lite mer. Man äter nyttigare efter en 
undervisning.” 
”Skall man ha kostrådgivning till vanligt folk kan man inte lägga upp kursen mot det 
extremaste som finns. Exempel man kan inte säga åt folk att det är fel att äta havregröt till 
frukost.” 
 
 
7.8 Ökade kunskaper 
Ett Chitvåtest visade att fler deltagare ansåg att de hade ökat sina kostkunskaper efter 
kostupplysningen (N=43) jämfört med dem som svarade att de inte fått mer kunskaper (N=9) 
och dem som svarade att de inte visste (N=6) (χ2(2)=42.00, p<0.001). 
 
 
7.9 Ändrade matvanor 
45 % (N=26) uppgav att de hade ändrat kosthållningen efter kostupplysningen. 43 % (N=25) 
hade inte ändrat sin kosthållning medan 12 % (N=7) inte visste om de hade ändrat något. Ett 
Chitvåtest visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de som hade ändrat sin 
kost och de som inte hade gjort några förändringar. (χ2(1)=0.0196078, p<0.889). 
 
Ett Chitvåtest visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan människor som 
deltog vid ett respektive två tillfällen med avseende på förändrad mathållning (χ2(1)=2.59, 
p=0.11) kostupplysningstillfällena. 
 
 
7.10 Andra faktorer som påverkat 
Ett Chitvåtest visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan antalet deltagare som 
svarade att det fanns andra faktorer än kostupplysningen som lett till ändrade matvanor 
(N=15) och de som inte svarade att det fanns sådana faktorer (N=27) och de som inte visste 
(N=16) (χ2(2)=4.59, p=0.101). 
 
Bland de respondenter som svarat att det fanns andra faktorer än kostupplyssningen som 
bidragit till förändrad kosthållning var några av orsakerna kommenterade som: egna initiativ, 
viktökning, diabetes, engagemang i miljöfrågor, vilket bidragit till förändrade kostvanor som 
kravodlade produkter och säsongsbetonad mat. 
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7.11 Välja livsmedel 
Ett Chitvåtest visade att det inte fanns någon skillnad mellan hur lätt deltagarna ansåg att de 
kunde välja livsmedel efter kostupplysningen (χ2(2)=5.621, p=0.06). Det stora Chitvå värdet 
berodde på att skillnaden mellan de som svarade ”vet ej” var mycket lägre (N=11) jämfört 
med de som svarade ”ja” (N=25) och de som svarade ”nej” (N=22). 
 
 
7.12 Användning av informationen 
Ett Chitvåtest visade att fler tyckte att de hade nytta av kostupplysningen (N=38) jämfört med 
dem som inte tyckte det (N=15) (χ2(1)=9.31, p=0.002). Fem deltagare hade ingen uppfattning 
om de hade haft någon användning av informationen. 
 
Några som svarat att de haft användning av informationen kommenterade detta som: 
”Man har fått en tankeställare” 
”Läser på förpackningen vad de innehåller” 
”Sockret var en nyhet” 
”Varje nattpass skippa pizza med mera – allmänt bättre resultat” 
”Man tänker mer på vad man inhandlar” 
”Långsamma och snabba kolhydrater hade jag ingen koll på” 
 
 
7.13 Lunch/middagsval på arbetet 
Ett Chitvåtest visade att fler deltagare tar med matlåda hemifrån (N=37) jämfört med något av 
de övriga alternativen (χ2(4)=48.9565, p<0.000) (Tabell 1). Ett internt bortfall på denna fråga 
därav det totala antalet 57. 
 
Tabell 2. Lunch/middag på arbetet. 

Alternativ: Antal personer: 
Köper färdig snabbmat 4    (7  %) 
Köper färdiglagad mat i butik 6    (10,5 %) 
Tar med sig matlåda hemifrån 37  (65 %) 
Äter frukostliknande mat 4    (7 %) 
Annat 6    (10,5 %) 
Totalt: 57 
 
De deltagare som har kryssat för flera alternativ under frågan har placerats under alternativet 
annat. Motiveringar under alternativet annat, var: 
”Restaurang” 
”70 % matlåda hemifrån, 30 % husmanskost från restaurang” 
”Äter skollunch varje dag, tänker på att äta mycket grönt, rivna morötter ex.” 
”Äter samma mat som eleverna på skolan där jag jobbar” 
 
 
Bland dem som inte deltog varierade svaren, men något fler tog med sig matlåda hemifrån 
jämfört med de andra alternativen. På grund av att det var ett litet antal respondenter som inte 
deltog, kunde inget chitvåtest göras på denna jämförelsegrupp. 
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Tabell 3. Lunch/middag på arbetet bland dem som inte deltog  
Alternativ: Antal personer: 
Köper färdig snabbmat     
Köper färdiglagad mat i butik 3  (23,1%) 
Tar med sig matlåda hemifrån 6  (46,2%) 
Äter frukostliknande mat  
Annat 4  (30,7%) 
Totalt: 13 
 
Av de brandmän som har svarat annat under denna fråga motiverade detta med:  
”Får mat på jobbet”  
”Alltid husmanskost”  
”Blandat alla svar beror på tid osv.” 
 
En av deltagarna hade kryssat för flera alternativ under frågan och har därför placerats under 
alternativet annat. Han åt färdiglagad snabbmat, färdiglagad mat i butik eller tog med sig 
matlåda hemifrån. 
 
 
7.14 Handla mat  
Ett Chitvåtest visade att övervägande av deltagarna emellanåt handlar nyttigare livsmedel. 
(N=31). Fler av deltagarna svarade att de är noga med att handla hälsosamma livsmedel 
(N=13 än de som svarade att de handlar vad de är sugna på (N=7). Några av deltagarna har 
svarat annat på samma fråga (N=7) (χ2(2)=18.3529, p<0.000). Några av dem som svarat annat 
har kommenterat detta med att det är hustrun/frun som handlar maten. En deltagare svarade 
att han handlade det som gick att få i barnen. 
 
Tabell 4. Handla mat efter utbildningen 

Alternativ: Antal personer: 
Noga med att handla hälsosamma livsmedel 13  (22,4%) 
Handlar emellanåt hälsosamt 31  (53,4%) 
Handlar det jag är sugen på 7    (12,1%) 
Annat 7    (12,1%) 
Totalt: 58 
 
 
85 % (N=11) av de brandmän som inte medverkat under kostupplysningen svarade att de 
emellanåt handlar hälsosamma livsmedel eller är noga med att handla hälsosamt. Den 
deltagare som har svarat annat under denna fråga har motiverat detta med att han handlar 
aldrig utan det gör frun. 
 
Tabell 5. Handla mat bland dem som inte deltog 

Alternativ: Antal personer: 
Noga med att handla hälsosamma livsmedel 2  (15,4%) 
Handlar emellanåt hälsosamt 9  (69,2%) 
Handlar det jag är sugen på 1  (7,7%) 
Annat 1  (7,7%) 
Totalt: 13 
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7.15 Matvanor  
Ett Chitvåtest visade att fler deltagare tänker på vad de äter och försöker leva sunt (N=40) 
jämfört med något av de övriga alternativen (χ2(3)=67.2545, p<0.000) (Tabell 2). 
 
Tabell 6. Matvanor bland dem som deltog 

Alternativ: Antal personer: 
Är noga med att äta nyttigt 4    (6,9 %) 
Tänker på vad jag äter och försöker leva sunt 40  (69 %)   
Tänker sällan på vad jag äter 6    (10,3 %) 
Äter alltid vad jag är sugen på 4    (6,9 %) 
Annat 4    (6,9 %) 
Totalt: 58 
 
Under denna fråga fanns möjlighet att motivera sitt svar till sina matvanor. Några av 
deltagarna som svarade att de sällan tänker på vad de äter motiverade sina svar med: 
”Hungrig” 
”Har inga problem med hur jag mår eller väger eller ser ut. Hälsan är bra och jag mår bra”. 
”Man skall njuta av livet” 
 
Några deltagare som kryssade för alternativet ”tänker vanligtvis på vad jag äter och försöker 
leva sunt”, motiverade svaret med: 
”Vill må bra” 
”Diabetes” 
”Bättre insikt” 
”Jag tränar mycket och för att nå ett så bra resultat så behöver kroppen bra mat för att orka 
ta till sig träningen” 
”Jag vill klara av mitt arbete plus att jag vill vara frisk när jag blir gammal” 
 
Två av deltagarna hade kryssat för flera alternativ och placerades av den anledningen under 
annat. Båda svarade att de alltid åt vad de var sugna på, medan den ena också svarade att han 
sällan tänkte på vad han åt och den andre svarade att han vanligtvis tänkte på vad han åt och 
försökte leva sunt. 
 
En av deltagarna som hade kryssat för annat motiverade detta med att han tänker på vad han 
äter och har samvete därefter. En annan deltagare som svarade att han är noga med att äta 
hälsosam mat kommenterade detta med att han tränar hårt.  
 
Av de tretton brandmän som inte medverkat i undervisningen svarade 15,3 %  (N=2) att de 
sällan tänkte på vad de åt medan 77 % (N=11) uppgav att de vanligtvis tänkte på vad de åt 
och försökte leva sunt.  
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Tabell 7. Matvanor hos dem som inte deltog  
Alternativ: Antal personer: 
Är noga med att äta nyttigt  
Tänker på vad jag äter och försöker leva sunt 10  (77%) 
Tänker sällan på vad jag äter 2    (15,3%) 
Äter alltid vad jag är sugen på  
Annat 1    (7,7%) 
Totalt: 13 
 
En deltagare hade kryssat för två alternativ under frågan och placerades därför under 
alternativet annat. Han uppgav att han alltid äter vad han är sugen på och sällan tänker på vad 
han äter. Dessa svar motiverade han att det berodde på tid, arbetsort/ställe plus dålig karaktär. 
 
Några som svarat att de vanligtvis tänker på vad de äter och försöker leva sunt motiverade 
detta: 
 
”Försöker leva sunt och träna” 
”Mår magen bra mår människan bra” 
”Jag vill vara frisk” 
”Vill må bra” 
”Tänker jag inte på vad jag äter uppstår det vissa veck på magen som inte är överdrivet 

trivsamma” 
”Jag är aktiv, lever aktivt med mycket träning och tävling, likaså min sambo så vi hjälps åt” 
 
 
7.16 Anledning till uteblivet deltagande  
Anledningen till varför några brandmän inte alls deltog under kostupplysningen motiverades 
av några som att de var förhindrade bland annat på grund av ordinarie arbete, tidsbrist, vikarie 
som inte gick på ordinarie schema. En av brandmännen var vid tillfället inte anställd vid 
räddningstjänsten i fråga.  
 
 
7.17 Sammanfattning av det totala resultatet från båda grupperna  
Medelåldern på respondenterna var 42 år. Resultatet visade att övervägande av alla brandmän 
hade i förväg blivit informerade om den kommande kostupplysningsinterventionen. De som 
var negativt inställda före kostupplysningen hade även en mer negativ inställning till 
upplägget på kostupplysningen. 48 % ansåg att de åt hälsosamt innan kostupplysningen, 45 % 
uppgav att de inte åt hälsosamt medan 7 % var osäkra. 
 
74 % uppgav att de tyckte att upplägget var bra eller mycket bra. 26 % tyckte att upplägget 
varken var bra eller dåligt, dåligt respektive mycket dåligt. Fler uppgav att de inte visste om 
de ville ändra på något eller ville inte ändra på något i kostupplysningen jämfört med dem 
som ville ändra på utbildningen. Fler ansåg att de hade fått ökade kunskaper efter 
utbildningen gällande hälsosam kost jämfört med dem som inte eller inte visste om de hade 
ökat sina kunskaper. 43 % svarade att de hade ändrat mathållningen efter kostupplysningen, 
43 % uppgav att de inte hade ändrat sina matvanor medan 12 % inte hade någon uppfattning. 
Resultatet visade dock inga signifikanta skillnader. Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan antalet deltagare som svarade att det fanns andra faktorer än kostupplysningen som 
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bidragit till ändrade kostvanor jämfört med dem som svarade att det inte fanns sådana faktorer 
eller de som inte visste 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de deltagare som ansåg att det var lättare att välja 
hälsosamma livsmedel i butiken efter kostupplysningen i jämförelse med dem som inte tyckte 
att det var lättare. Fler deltagare tyckte att de hade haft användning av kostinformationen 
jämfört med dem som inte tyckte att de hade haft användning av informationen.  
Övervägande av deltagarna svarade att de emellanåt handlar nyttiga och hälsosamma 
livsmedel idag, eller är noga med att handla hälsosamma livsmedel jämfört med dem som 
svarade att de handlar det dom är sugna på. Fler deltagare uppgav att de tar med sig matlåda 
till arbetet jämfört med de andra svarsalternativen och övervägande svarade att de ofta tänker 
på vad de äter och försöker leva sunt.  
 
Bland de brandmän som inte deltagit uppgav fler att de tänker på vad de äter och försöker leva 
sunt jämfört med dem som svarade att de sällan tänker på vad de äter eller äter vad de är 
sugen på. Fler svarade också att de tar matlåda med sig till arbetet än köper färdiglagad mat i 
butik eller köper snabbmat. Övervägande brandmän uppgav att de emellanåt handlar 
hälsosamt.  
 
 
8. Analys och diskussion 
Syftet med studien var, att efter en genomförd kostupplysningsintervention för 
räddningstjänsten i en kommun i Norrland, bedöma om interventionen haft några effekter 
gällande förbättrade matvanor. Delsyften bestod av att beskriva respondenternas syn på 
kostupplysningsinterventionen, om respondenterna fått ökade kunskaper beträffande 
sambandet kost och hälsa och att pröva en analysmodell som utvärderingsmetod. 
 
 
8.1 Metoddiskussion 
Eftersom studiens syfte dels var att nå samtliga brandmän var en enkätundersökning det bästa 
alternativet. Den enkät som användes i föreliggande studie var övervägande standardiserad 
med ett antal öppna följdfrågor vilket gör att reliabiliteten kan sägas vara hög (Trost, 2001). 
De standardiserade utvärderingsfrågorna, fig 4, som ingår i analysmodellen bidrog ytterligare 
till en hög reliabilitet. Dessa innebar ett bra stöd med tanke på att innovatören och 
utvärderaren i det här fallet var en och samma person. Validiteten kan sägas har stärkts genom 
att utvärderingsmodellen, rubrik 5.1, som använts i studien har prövats tidigare och bevisligen 
fungerat (Sundman, 1990 och Ljunggren, 1998). 
 
Totalt tvåhundra enkäter skickades ut på de berörda brandstationerna, efter uppgifter om 200 
anställda inom räddningstjänsten i en kommun i Norrland, vid tidpunkten för interventionen. 
Enligt beräkning deltog 145 brandmän under kostupplysning interventionen. Av dessa 145 
uppskattades att 125 brandmän fick en enkät. 71 brandmän besvarade enkäten. Av dessa 71 
deltog 58 brandmän under kostupplysningen, antingen vid ett eller två tillfällen. Med de 
svårigheter som förelåg vid urvalsförfarandet anser jag att en god grad av representativet har 
uppnåtts. 
 
Några nackdelar som kan nämnas är, att bara ett fåtal av respondenterna har svarat på de 
öppna frågorna, att enkäterna inte besvarades på arbetstid och att de personligen skulle ha 
delats ut och samlats in. En brist i kommunikationen mellan mig och kontaktpersonerna på 
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respektive brandstation innebar, att studien inte blev riktigt som planerat. En annan brist var 
att ingen intervju förekom med någon av dem som ej besvarat enkäten för att få reda på 
anledningen till uteblivit deltagande i studien. Försök gjordes att få tag på någon frivillig men 
detta misslyckades. Det hade i sammanhanget varit intressant att få reda på anledningen till 
uteblivet deltagande. Att vänta med utvärderingen en tid hade både för- och nackdelar. 
Fördelen var att se om eventuella kostförändringar hade fått en varaktig effekt. Nackdelen var 
att respondenterna kan tänkas ha glömt fakta kring interventionen och eventuella 
kostförändringar.  
 
 
8.2 Resultatanalys 
Föreliggande studie gjordes utifrån en utvärderingsmodell enligt Sundman (1990). Den består 
som tidigare angivits av en beskrivande, en förklarande och en värderande del. I samband 
med utvärderingsmodellen finns sex utvärderingsfrågor med tillhörande analyser (Se under 
rubrik metod för utvärdering). Dessa analyser syftar till att klarlägga orsakssamband. 
Utvärderingsfrågan ”processanalys” har i denna studie uteslutits. Resultatanalysen delas in i 
tre huvudavsnitt. Det första avsnittet innehåller insatsanalysen där det uppsatta målet med 
interventionen är utgångspunkten. Det andra avsnittet är effekt- och orsaksanalysen som 
syftar till att klarlägga samband mellan eventuella förändringar och orsakerna till detta. Det 
tredje avsnittet består av måluppfyllelse- och effektivitetsanalysen som visar på vilket sätt 
resultatet förhåller sig till målet och skall påvisa om insatserna var ett effektivt sätt att nå 
resultatet. 
 
8.2.1 Insatsanalys 
Insatsanalysen skall beskriva vilka insatser som gjordes för att nå målet. Det mål som 
räddningstjänsten formulerat i samband med interventionen var att de anställda skulle öka 
insikten och medvetenheten om sambandet mellan mat och hälsa, och betydelsen av en ökad 
fruktkonsumtion. Världshälsoorganisationen (WHO) har bland annat påvisat att för liten 
frukt- och grönsakskonsumtion är en av de tio största orsakerna till för tidig död och en av 
tolv faktorer som minskar antalet friska levnadsår (Pearson, 2003).  
 
Att undervisningen var obligatorisk var positivt eftersom möjligheten att nå alla var stor. I 
enlighet med Källeståhl m.fl. (2004) förlades interventionen på arbetstid, men under tjänst. 
Vid utryckningslarm var kostupplysningen tvungen att avbrytas, vilket också skedde vid två 
tillfällen. Den första utryckningen skedde för en av huvudbrandstationerna, efter cirka halva 
undervisningstiden. Den förlorade tiden togs aldrig igen så denna grupp fick bara en och en 
halv föreläsning. Den andra utryckningen skedde vid den andra huvudbrandstationen, men var 
ett falsklarm. Därför kunde föreläsningen fortsätta. Att sätta in vikarier under 
föreläsningstiden hade varit den bästa lösningen men skulle ha inneburit ökade utgifter för 
räddningstjänsten.  
 
För att lyckas med hälsosatsningar är det enligt Halling m.fl. (2002) viktigt att personalen i 
förväg får information och möjlighet att komma med idéer och påverka innehållet i 
hälsosatsningen. Det visade sig att övervägande brandmän hade blivit upplysta om den 
kommande kostupplysningen medan ett fåtal uppgav att de inte hade fått information eller var 
osäkra om de fått någon. De som inte hade fått informationen kan tänkas ha gått miste om 
denna upplysning. Ett schema för deltidsbrandmännen hade emellertid upprättats för 
kommande aktiviteter inom de närmaste månaderna. Där stod vilka veckor och dagar 
undervisningen skulle ske, men om schemat delades ut till alla anställda brandmän är osäkert. 
Om det fanns ett schema även för huvudbrandstationerna är osäkert. 
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Närmare hälften av brandmännen ansåg att de åt hälsomedvetet före interventionen, med 
mycket frukt och grönt, tänkte på fetthalt och fettkvalitet och så vidare. Att äta hälsosamt kan 
uppfattas olika av människor beroende på vilka kunskaper man har, tidigare erfarenheter och 
vilken matkultur som finns (Svederberg, 1997). Knappt hälften svarade att de inte åt 
hälsomedvetet medan ett fåtal uppgav att de var osäkra på om de åt sunt eller inte. Att inte ha 
någon uppfattning om man åt hälsosamt eller inte tyder på bristande kostkunskaper.  
 
Inställningen till själva interventionen varierade, men de som var negativa visade sig också 
vara mer negativa till upplägget på undervisningen jämfört med dem som var positiva eller 
varken positiva eller negativa. Att kostupplysningen var obligatorisk för alla brandmän kan ha 
haft en negativ påverkan på inställningen. Matvanor är ett känsligt ämne och att bli 
kommenderad till en kostföreläsning i syfte att förbättra sina matvanor, kan mötas med 
motstånd. Intresset för kost och hälsa som fanns hos några deltagare påverkade troligen 
inställningen positivt. Motiveringar bland de positiva var att man ville lära sig mer rent 
allmänt, få tips i samband med viktnedgång eller för att man tränade mycket fysiskt och ville 
prestera bättre. De positiva motiveringarna kan tolkas som att det fanns en motivation och 
vilja att förbättra sina matvanor. 
 
En kickoff träff för de involverade innan interventionen, med information om syftet med 
satsningen och möjligheter att komma med synpunkter och önskningar om innehållet, hade 
kunnat förändra de missnöjda deltagarnas inställning. Dessa eventuella synpunkter och 
önskningar hade då kunnat tas med i planeringen av föreläsningarna.  
Eftersom människan lever och utvecklas i ett socialt sammanhang, är det rimligt att anta att 
gruppundervisningen bidrog till positiva effekter. Föreläsningarna hölls i mindre grupper för 
att deltagarna skulle våga ställa frågor och för att kunna hålla en dialog med dem. Genom 
gruppen fanns också möjlighet att dra nytta av de andras erfarenheter. Lindahl (2002) påpekar 
att deltagarna även kan få stöd och uppmuntran av varandra för att ändra beteende. Men den 
viktigaste faktorn för att lyckas genomföra förändringen är ändå tilltron till den egna 
förmågan. Eftersom interventionen enbart bestod av information fanns ingen möjlighet att 
arbeta med beteendeförändringar, vilket säkerligen hade givit större och mer långsiktiga 
effekter med avseende på varaktiga kostförändringar. 
 
Trots att ingen av de anställda fick möjlighet att påverka innehållet i kostupplysningen var det 
fler deltagare som inte ville ändra på något eller inte visste om de ville ändra på något i 
undervisningen jämfört med dem som hade velat förändra. Detta resultat kan delvis ha berott 
på att flera av deltagarna hade alltför få förkunskaper och därför ingen riktig uppfattning om 
vilket innehåll som önskades. En annan orsak kan vara att övervägande antal deltagare, enligt 
resultatet, tyckte att kostupplysningen var mycket bra eller bra och därför inte önskade några 
ändringar. Några deltagare som hade valt att beskriva sina positiva upplevelser av 
undervisningen ansåg att kunskapsnivån var lagom, det var enkelt men ändå relevant 
information med bra tips på hälsosamma produkter i handeln.  
 
Till skillnad från dessa beskrivningar ansåg två deltagare att föreläsningen innehöll extrema 
budskap, vilket är intressant då undervisningen baserades på svenska 
näringsrekommendationer. Kanske kostuppsningen innehöll mycket ny information för dessa 
två som inte kändes igen och därför upplevdes som extremt. Av de kommentarer som en av 
dessa deltagare delgav, kan man tolka det som att han också feltolkat delar av informationen. 
Han hade bland annat uppfattat att havregrynsgröt inte var hälsosamt, vilket misstämmer helt 
med den information som gavs. De stora skillnaderna i uppfattningar visar på hur olika 
individer kan uppfatta samma budskap.  
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Beträffande upplägget uttrycktes en önskan att det skulle ha varit längre undervisningstid, mer 
praktiska inslag, att det skulle ha funnits en ekologisk koppling och inte så extrema budskap. 
Gällande kostupplysningstiden är oftast en eller två föreläsningar för lite för att ge bestående 
förändringar (Backman m.fl. 2002). Kunskapen måste underhållas för att ge varaktiga 
beteendeförändringar. Det stämmer bra överens med en deltagares kommentar att det skulle 
ha varit ytterligare en kostupplysning för att kunskaperna skulle fastna och att han skulle äta 
nyttigare efter en kostupplysning. Han hade bara haft möjlighet till ett undervisningstillfälle. 
En uppföljning med praktiska inslag hade varit idealiskt men inget jag personligen kunde 
styra över. Enligt Nordiska näringsrekommendationer (1996) är det viktigt att all teoretisk 
undervisning i kost- och näringslära blir kopplat till praktiska övningar som till exempel 
matlagning.  
 
Det är känt (Olsson, 1997) att om någon har synpunkter kring kostvanorna, och att 
näringsrekommendationerna ser annorlunda ut än den mat man vanligtvis äter kan upplevas 
provocerande. Men enligt Lindahl (2002) kan individer som inte har tänkt förändra beteende 
kring sina kostvanor eller känner sig tveksam till detta ha nytta av ett informationsutbyte om 
fördelarna med att förändra, till exempel genom undervisning. Alla som behöver förändra sina 
matvanor är inte alltid medvetna om detta eller kanske förtränger problemen. Men enligt 
Williams och Capra (1993) bör deltagarna bli upplysta om eventuella brister i sin kosthållning 
för att förändringar skall kunna göras.  
 
Steget från att börja äta frukt och grönsaker varje dag till att även välja ekologiska produkter 
kan kännas avlägset och betungande, vilket gör att man helt avstår från denna 
livsmedelskategori. På grund av att en stor del av deltagarna upplevde Livsmedelsverkets 
rekommendation för frukt och grönsakskonsumtion som överdriven berördes ingen 
information om ekologiska livsmedel. Ett flertal deltagare uttryckte också att de konsumerade 
små mängder frukt och grönt, eller inget alls. Detta kan jämföras med Socialstyrelsen och 
Statens livsmedelsverks skrift, Kost, motion och hälsa (1992) som påvisat att kvinnor som 
regel har en mer varierad kost än männens med större inslag av bland annat grönsaker. Ändå 
svarade hälften att de ansåg sig äta mycket frukt och grönt på frågan om de åt hälsosamt. 
Detta kan tolkas som att mängder och kvantiteter uppfattas olika. 
 
 
8.2.2 Effekt- och orsaksanalys 
Effektanalysen skall svara på vad resultatet av insatsen blev medan orsaksanalysen påvisar 
vilka eventuella faktorer som samverkade med insatserna gällande resultatet. De samverkande 
faktorerna indelas i påverkbara och icke påverkbara faktorer. Icke påverkbara faktorer är i det 
här sammanhanget deltagarnas utbildning, sociala faktorer, tidigare kosterfarenheter, tidigare 
kostråd eller kostinformation och sambo/hustrus påverkan. Till de påverkbara faktorerna 
räknas kostkunskaper, smakpreferenser och beteendet kring kostvanor. 
 
Flertalet deltagare kan mot rekommendationer (Svenska näringsrekommendationer, 2005) 
beskrivas ha bristande kostkunskaper innan kostupplysningen påbörjades. Enligt resultatet 
ansåg fler deltagare att de hade ökat sina kostkunskaper jämfört med dem som inte tyckte det 
eller de som inte hade någon uppfattning alls. Detta tyder på att interventionen haft en positiv 
effekt gällande ökade kunskaper bland flertalet deltagare, vilket är betydelsefullt enligt 
Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet (1996) för att människor skall kunna göra medvetna 
val. Kan man till exempel tyda innehållsförteckningar på livsmedel ökar möjligheterna att 
välja hälsosam mat och därmed kan den egna men även, om respondenterna har familj, 
familjens hälsa påverkas positivt både kort- och långsiktigt. 
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Svederberg (1997) belyser att syftet med information är att få ett visst önskvärt mottagande 
som leder till förändrade kunskaper, värderingar och handlande. Men mottagaren bestämmer 
själv vad den aktuella informationen har för innebörd och betydelse. Några deltagare 
upplevdes vara mycket kritiska till informationen under föreläsningarna, men enligt Olsson 
(1997) bör motstånd och avskärmning inte enbart ses som ett misslyckande utan kan ge nya 
kunskaper hos hälsoupplysaren som bidrar till utvecklandet av nya effektivare metoder, vilket 
synliggjorts även i denna studie. Att människor avskärmar sig från hälsoundervisning är ett 
välkänt fenomen enligt Olsson (a.a.) och viktigt för hälsoupplysaren att känna till.  
 
Att förändra matvanor är en process som enligt Faskunger (2005) oftast tar månader eller år 
och inte timmar eller dagar. Människor befinner sig också i olika stadier i 
förändringsprocessen, från att inte alls tänka på att göra några förändringar, därefter bli 
medveten om ett hälsoproblem för att slutligen göra vissa förberedelser till 
beteendeförändringen (Lindahl, 2001). Bland deltagarna hade några kommit till insikt om att 
kostförändringar behövdes, några hade redan gjort vissa förändringar medan en del inte alls 
hade någon insikt eller inte brydde sig. Någon resonerade att han mådde bra, inte hade några 
problem med vikten eller hälsan. Därför behövde han heller inte tänka på vad han åt.  
 
Kanske motståndet hos några av deltagarna hade minskat om praktiska inslag införts, i form 
av provsmakning av alternativa hälsosamma livsmedel eller matlagning i enlighet med Sjödén 
(1982). Genom att använda flera sinnen såsom lukt, hörsel, smak och syn kan det också vara 
lättare att förändra kostvanor och smakpreferenser (Börjesson, 1994). Att sedan göra det i 
grupp kan förstärka effekten. Detta bekräftas av Svederberg (1997) som menar att vuxna 
människor ofta använder andra människor, till exempel arbetskamrater och vänner som resurs 
i det egna lärandet för att bemästra den aktuella livssituationen. 
 
En deltagare som var negativ inställd till kostupplysningen kommenterade det med att han 
inte orkade bry sig, medan en annan som var varken negativ eller positiv åt för att det var gott 
och för att bli mätt. Flera liknande kommentarer gällande matvanorna var att man åt för att 
man var hungrig, det fanns inga problem med utseendet eller hälsan och att livet skall njutas. 
Dessa kommentarer är intressanta och kan jämföras med Jansson (1992) som belyser att män i 
större utsträckning äter för att bli mätta medan kvinnors relation till maten är mer komplicerad 
och ofta påverkas av de rådande skönhetsidealen. Det kan tolkas som att dessa deltagare inte 
upplevde sig ha några problem med vikt eller hälsa och därför endast tänkte kortsiktigt.  
 
En av deltagarna som uppgav att han inte åt hälsomedvetet före interventionen, var negativt 
inställd till kostupplysningen innan den började och kommenterade detta med att han inte 
orkade bry sig, hade ändå gjort en förändring genom att börja äta fler måltider per dag. Han 
tyckte dessutom att det var lättare att välja hälsosammare livsmedel i butiken efter 
undervisningen. Ändå uppgav han att han inte hade haft användning av informationen från 
kostupplysningen. Tydligen hade han ändå tagit till sig delar av informationen och således 
faktiskt haft nytta av kostupplysningen.  
 
Med tanke på deltagarnas medelålder hade många förmodligen bildat familj där de övriga 
familjemedlemmarna också påverkade planeringen av livsmedelsinköp och matlagning. Det 
stämmer bra överens med en deltagares kommentar angående livsmedelsinköp. Han handlade 
den mat som barnen ville ha vilket tyder på att barnen fick styra matvanorna. Flera av 
deltagarna uppgav även att dom inte handlade själva utan det var sambon eller hustrun som 
gjorde inköpen. Genom detta verifieras Zimmerman m.fl:s studie (1988) att det kan vara 
viktigt att utveckla program som även har inverkan på de anställdas närmaste familj. Detta för 
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att hälsoarbeten på arbetsplatser skall bli lönsamma men också för att bidra till hälsosammare 
kostvanor för hela familjen. Om man inte själv är med och påverkar livsmedelsinköpen, kan 
det vara svårt att förändra kostvanor, både för egen del och för den övriga familjens.  
 
Svederberg m.fl. (2001) påpekar att människors erfarenheter också har stor betydelse i deras 
val och användning av livsmedel, tidigare erfarenheter kan antingen medverka till eller utgöra 
hinder för förändring av matvanor i hälsofrämjande riktning. Ett sätt att involvera familjen till 
nya kostvanor kunde således vara att anordna sammankomster för hela familjen, med 
provsmakning av hälsosammare alternativ kopplat till enklare kostinformation. 
 
Trots den korta kostupplysningsinterventionen uppgav närmare hälften av deltagarna att de 
hade förbättrat sina kostvanor efter interventionen. Förbättringarna rörde sig om mindre 
socker, läsk och dåliga fetter6, mer fisk, frukt och grönt och fibrer, från snabba kolhydrater till 
mer långsamma och fler måltider fördelade över dagen. Resultatet beträffande förändrade 
kostvanor visade sig dock inte vara signifikant och därmed gick det inte att generalisera. Det 
fanns heller ingen signifikant skillnad mellan de som deltog vid ett respektive två tillfällen 
med avseende på förändrad kosthållning vilket innebar att inga generella slutsatser kunde 
göras om två föreläsningar gav mer effekt än enbart en föreläsning.  
 
Av resultatet framkom det att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan antalet 
deltagare som svarade att det fanns andra faktorer än kostupplysningen som lett till ändrade 
matvanor jämfört med dem som svarade att det inte fanns sådana faktorer och de som inte 
visste. De som hade ändrat sin kosthållning på grund av andra skäl än kostupplysningen 
uppgav att det berodde på hälsoproblem, så som viktökning och diabetes och av miljöskäl, 
vilket bidragit till mer kravodlat och säsongsbetonad mat. Några uppgav även att de hade haft 
kontakt med dietist och därmed fått individuella kostråd.  
 
Alla brandmän uppmanades att svara på de tre sista frågorna i enkäten, även de som inte 
deltog. Frågorna berörde livsmedelsinköp, vad man åt på arbetstid och om man tänkte ur 
hälsosynvinkel angående matvanor. På grund av att det var få personer som inte deltog, kunde 
inga chitvåtest göras på den gruppen, men i jämförelse med svaren från dem som deltog kan 
dock inga större skillnader påvisas. De som inte deltog svarade ungefär lika på de 
gemensamma frågorna, som de som deltog. Det är svårt att dra några slutsatser av denna 
jämförelse men det som kan tolkas är att de flesta försökte leva någorlunda hälsosamt oavsett 
om man deltagit eller inte.  
 
Av dem som deltog ansåg cirka hälften (48 %) att de åt hälsomedvetet före kostupplysningen. 
Efter utbildningen uppgav flertalet (80 %) att de försökte leva hälsosamt vilket antyder att 
hälsomedvetenheten ökat. Övervägande deltagare ansåg också att de idag emellanåt handlar 
nyttigare livsmedel eller är noga med att handla hälsosamma livsmedel.  Resultatet 
överensstämmer med  Sahyoun m.fl. (2004) Guthrie och Smallwood (2003), Perez-Rodrigo 
och Aranceta (2003), Kozlowska-Wojciechowska m.fl.(2002), Abood m.fl. (2003) och Briley 
m fl. (1992) som påvisar att kostupplysningsinterventioner kan innebära förbättrade 
kostvanor.  
 
 

                                                 
6  Med dåliga fetter menas här härdade fetter och transfetter 
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8.2.3 Effektivitets- och måluppfyllelseanalys 
Effektivitetsanalysen skall påvisa om insatserna var ett effektivt sätt att nå resultatet och 
måluppfyllelseanalysen syftar till att klarlägga på vilket sätt resultatet förhåller sig till målet. 
För att kunna genomföra en måluppfyllelseanalys bör tre villkor vara uppfyllda (Sundman, 
1990). Det första är att den aktuella åtgärden har ett eller flera mål, det andra att det är möjligt 
att identifiera och relativt precist beskriva det eller de mål som är relevanta för analysen och 
det tredje att målformuleringarna kan översättas i operationella mål. De två första punkterna 
kan sägas vara uppfyllt. Det finns ett mål med interventionen som kan beskrivas. Det 
sistnämnda kan delvis sägas vara uppfyllt. Genom undervisning kan medvetenheten och 
kunskaperna öka vilket var ett av målen. Men för att få bestående kostförändringar krävs 
också beteendeförändringar. 
  
Under interventionsperioden övertogs huvudansvaret för interventionen från chefen på en av 
huvudstationerna till en av brandmännen på samma station, som inte var kontaktad innan. 
Efter den avslutade interventionen lades ett förslag fram om en fortsättning av 
kostupplysningen i form av matlagningsövningar och ”prova på frukostar” med hälsosamma 
livsmedel. Denna idé uppkom i samband med en önskan från flera deltagare om en 
fortsättning. Några kommenterade också att kostupplysningen skulle ha innehållit praktiska 
inslag, med motiveringen att brandmän är praktiskt orienterade och behöver sådan typ av 
information. Tyvärr fick förslaget ingen genomslagskraft hos den nya hälsoansvariga 
brandmannen och därmed blev det ingen fortsättning. Räddningstjänsten valde således att 
nöja sig med några enstaka föreläsningar i hopp om det skulle räcka för att personalen skulle 
förändra sina matvanor. Det var visserligen en bra början för att väcka intresse, öka 
kunskaperna, medvetenheten och insikten, men för att få bestående förändringar krävs oftast 
mer än enstaka föreläsningar (Halling m.fl. 2002 och Faskunger, 2005). Eftersom 
utvärderingen gjordes efter ett längre tidsuppehåll efter interventionen kan resultatet tolkas 
som att de deltagare som  förbättrat kostvanorna också lyckats behålla de nya vanorna. En av 
deltagarna kommenterade dock att frukt och fiberkonsumtionen ökat markant direkt efter 
föreläsningen men efter tre månader sjunkit till ursprungsintaget. Svederberg (1997) belyser 
att lärandet måste ses som en livslång process och inte något som är avgränsat till kortare eller 
längre formella utbildningsperioder i livet.  
 
Enligt SOU (1984) kräver hälsoupplysning kontinuitet och anpassning till människors behov 
olika livsfaser. Källestål m.fl.(2004) påpekar att den nya kunskapen fordrar kontinuerlig 
uppdatering, att livsstilsförändringar tar tid, projektet måste förankras på alla nivåer, det 
förebyggande arbetet måste sättas in i en helhet och det måste framgå hur resultatet ska 
implementeras. Genom att kombinera teori med praktik och beteendepåverkan hade 
deltagarna fått en ännu större grund för att förbättra kostvanor och kunna välja en hälsomässig 
bra kost. Troligen hade det också givit mer långsiktiga positiva effekter gällande kostvanorna 
och kanske även ekonomiska vinster på sikt för räddningstjänsten. Relaterat till 
räddningstjänstens mål och satsning hade en noggrannare planering och en ökad satsning 
alltså behövts. 
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8.2.4 Slutsatser 
De slutsatser som framkommit av hela utvärderingen av en kostupplysningsintervention för 
räddningstjänsten i en kommun i Norrland sammanfattas kortfattat och presenteras här nedan.  
 
• Närmare hälften av brandmännen ansåg att de åt hälsosamt med mycket frukt och grönt, 

tänkte på fetthalt och fettkvalitet i maten och så vidare. Nästan lika många brandmän 
ansåg att de inte åt hälsosamt medan några inte visste om de åt hälsosamt eller inte, vilket 
kan antas bero på bristande kostkunskaper.  

• Övervägande brandmän hade blivit informerade i förväg om den kommande 
interventionen, vilket är en av förutsättningarna och ett första steg för att lyckas med 
hälsosatsningar. 

• Inställningen till själva interventionen varierade, men de som från början var negativt 
inställda var också mer negativa till upplägget på kostupplysningen.  

• Övervägande respondenter tyckte att kostupplysningens upplägg var bra eller mycket bra 
jämfört med dem som tyckte att det varken var bra eller dåligt, dåligt respektive mycket 
dåligt. 

• Det visade sig vara fler deltagare som inte ville ändra på något i kostupplysningen jämfört 
med dem som ville ändra något eller dem som inte visste om de ville förändra. De 
förändringar som önskades var längre undervisningstid, mer praktiska inslag, att det skulle 
ha funnits en ekologisk koppling och inte så extrema budskap.  

• Interventionen bidrog till ökade kostkunskaper hos flertalet deltagare, vilket indikerar att 
ett av räddningstjänstens mål uppfyllts. Målet var att öka de anställdas insikt och 
medvetenhet om sambandet mellan mat och hälsa, och betydelsen av en ökad 
fruktkonsumtion. 

• Närmare hälften av deltagarna uppgav att de hade förändrat sina kostvanor efter 
interventionen. Förändringarna gällde mindre socker och fett/härdat fett, mer fibrer, 
fisk/omega 3 och frukt och grönt, grövre bröd, linfrö, långsamma kolhydrater och mat 
flera gånger per dag istället för några få måltider. Knappt hälften hade inte gjort några 
kostförändringar medan ett fåtal inte hade någon uppfattning huruvida dom ändrat sina 
matvanor eller inte. Resultatet var dock inte signifikant vilket innebär att det inte går att 
dra några generella slutsatser.  

• Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan människor som deltog vid ett respektive 
två tillfällen med avseende på förändrad mathållning efter kostupplysningstillfällena. 

• Det fanns ingen signifikant skillnad mellan antalet deltagare som svarade att det fanns 
andra faktorer än undervisningen som lett till ändrade matvanor och de som inte svarade 
att det fanns sådana faktorer och de som inte visste. 

• Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan hur lätt deltagarna ansåg att de kunde 
välja livsmedel efter kostupplysningen. 

• Flertalet deltagare upplevde att de hade haft användning av informationen efter 
interventionen. Några kommentarer kan tolkas som en ökad insikt och kostmedvetenhet 
vilket förstärker slutsatsen om ökade kunskaper gällande kost och hälsa.  

• Övervägande av deltagarna ansåg att de emellanåt handlar nyttigare livsmedel efter 
interventionen. Fler av deltagarna svarade att de är noga med att handla hälsosamma 
livsmedel än de som svarade att de handlar vad de är sugna på.  

• Övervägande deltagare tar med sig matlåda hemifrån till lunchen/middagen på arbetet.  
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• Fler deltagare tänker vanligtvis på vad de äter idag och försöker leva sunt. Jämfört med 
hur många som ansåg sig äta hälsosamt innan undervisningen bland deltagarna (48 %) har 
en ökning tillkommit när det gäller att äta hälsosamt (80 %).  

• Inga större skillnader kunde påvisas av svaren från de frågor som handlade om val av 
livsmedel, val av lunch/middag på arbetet och matvanor ur hälsoperspektiv, bland de 
brandmän som inte deltog jämfört med dem som deltog. 

• Det kunde urskiljas att en del brandmän, under interventionen, ändrade sina matvanor, 
men ingen signifikant skillnad kunde påvisas av förbättrade matvanor på grund av 
kostupplysning interventionen. Det räcker oftast inte att bara öka kunskaperna utan att 
göra några beteendeförändringar kring sina matvanor. 

 
 
8.2.5 Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet av föreliggande studie har antytt att även kortare kostupplysningsinterventioner kan 
ge en viss effekt beträffande ökade kunskaper och insikt. Även om inga signifikanta 
skillnader kunde påvisas gällande matvanorna gjorde flera deltagare vissa kostförändringar 
efter interventionen. 
 
Ett förslag till vidare forskning kunde vara att utvärdera en mer omfattande kostupplysnings- 
intervention under en längre period. Interventionen skulle då innefatta utbildning, individuell 
målsättning och rådgivning, mental träning och beteendeförändring. Genom att kombinera 
kvantitativ och kvalitativ information med enkäter och intervjuer, kan studien få ett större 
djup. För att kunna utvärdera om beteendeförändringar har blivit bestående bör ytterligare en 
utvärdering utföras ett par år efter interventionen. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1. 
 
 
Till xxx xxxxxxxx 
 
Gävle 2004-02-22 
 
Härmed skickar jag enkäterna till utvärderingen av de kostföreläsningar jag ansvarat för och 
genomfört på er arbetsplats. Jag är mycket tacksam för den hjälp jag får att dela ut enkäterna 
till berörda parter! 
 
OBS! 
Det är mycket viktigt att alla anställda brandmän får möjlighet att besvara enkäten, även de 
som inte har deltagit under föreläsningstillfällena eller de som är nyanställda! Anställda på 
kontoret berörs inte av denna studie och skall därför inte besvara enkäten. 
 
Alla enkäter lämnas sedan till Räddningstjänsten i Gävle. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Friskvårdspedagog 
Elisabeth Forssell 
Tel: 026 – 14 60 46 
Email: ellan_f@hotmail.com 

mailto:ellan_f@hotmail.com
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Bilaga 2. 
 
 
Till  
Dig som arbetar vid Räddningstjänsten i Gävle eller Sandviken. 
  
 
Hej, jag heter Elisabeth Forssell och är utbildad friskvårdspedagog. Jag ansvarade för och 
genomförde en serie kostföreläsningar på Din arbetsplats under hösten 2002. Jag går nu en 
magisterutbildning i pedagogik vid högskolan i Gävle. I utbildningen ingår att skriva ett 
vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Jag vill i detta sammanhang utvärdera de 
föreläsningar jag höll hos er.  
 
Syftet med denna utvärdering är att ta reda på om föreläsningsserien bidragit till några 
förändringar i Dina matvanor och i så fall vilka förändringar och hur förändringen skett, men 
även för att få Dina synpunkter om själva föreläsningsserien. 
 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst och utan motivering 
avbrytas. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och jag hoppas på Din medverkan! Till Dig 
som eventuellt inte deltagit vid denna föreläsningsserie riktar jag en vädjan om att Du ändå 
besvarar enkäten. Detta för att eventuellt få något att jämföra med. 
 
Enkäten besvaras anonymt och materialet behandlas konfidentiellt, dvs. det är bara jag som 
har tillgång till och arbetar med enkätsvaren. Resultatet kommer inte att kunna härledas vare 
sig till Dig som person eller till den brandstation Du arbetar på. 
 
Den färdiga uppsatsen med sammanställningen av enkäterna kommer att finnas tillgänglig på 
Högskolan i Gävles bibliotek. Har Du några funderingar angående undersökningen kan Du 
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kontakta mig per telefon (026-14 60 46) eller via e-mail (ellan_f@hotmail.com). Du kan även 
kontakta min handledare Fil. Dr. xxxx xxxxxxxxx per telefon (xxx-xx xx xx) eller via e-mail 
(xxx@xxx.xx) på Högskolan i Gävle. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Friskvårdspedagog 
Elisabeth Forssell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3. 
 
Enkät 
 
Svara på frågorna genom att kryssa för ett alternativ. De frågor som har streckade linjer under 
sig svarar Du på med egna ord. 
 
 
1. Ålder: 
…………………………….. 
 
 
 
2. Deltog Du i kostupplysningen på ditt arbete? 
� Ja , vid båda tillfällena 
� Ja, vid ett tillfälle 
� Nej 
 
 
 
3. Om nej, eller bara vid ett tillfälle – vad var det som gjorde att Du bara deltog vid ett 

tillfälle eller inte alls? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
  
 

mailto:ellan_f@hotmail.com)
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4. Blev Du informerad i förväg att ni skulle få kostupplysning på arbetstid? 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
 
 
 
OBS! 
Om du inte har deltagit i kostupplysningen kan du gå vidare till fråga 14! 
 
 
 
 
5. Anser Du att Du åt hälsomedvetet innan dessa tillfällen, t.ex. mycket frukt och grönt, 

tänkte på fetthalt och fettkvalitet i maten etc.? 
� Ja  
� Nej 
� Vet ej 
 
6. Hur var Din inställning till kostupplysningen innan den började? 
� Positiv 
� Varken positiv eller negativ 
� Negativ 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
7. Vad tyckte Du om upplägget på kostupplysningen? 
� Mycket bra 
� Bra 
� Varken bra eller dåligt 
� Dåligt 
� Mycket dåligt 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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8. Fanns det något Du skulle ha velat ändra på eller något Du tyckte fattades i 
kostupplysningen? 

�   Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
9. Tycker Du att Du kan mer om sambandet mat och hälsa efter dessa tillfällen? 
�   Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
10. Har Du ändrat på något i Din mathållning efter kostupplysningen? 
� Ja  
� Nej 
� Vet ej 
 
Om ja, vad har Du ändrat på och varför? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11. Finns det andra faktorer än kostupplysningen som kan ha bidragit till Dina 

eventuella matförändringar? 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Om ja, ange i sådana fall vilka faktorer som påverkat Dina 
förändringar:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
12. Tycker Du att det är lättare att välja bra livsmedel/mat i butiken efter 

kostupplysningen? 
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�   Ja 
�   Nej 
�   Vet ej 
 
 
 
13. Har du haft användning av den information som Du fick vid dessa tillfällen? 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Motivera:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Vilket alternativ passar bäst in på Dig när Du handlar mat? 
� Jag är noga med att handla nyttiga och hälsosamma livsmedel (t.ex. matvaror med bra 

fettkvalitet, mycket fibrer, lite socker)  
�   Jag handlar emellanåt nyttigare livsmedel  
� Jag handlar det jag är sugen på  
� Annat:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
15. Vilket alternativ passar bäst in på Dig? När Jag äter lunch/middag på arbetet… 
�   Köper jag färdiglagad snabbmat (pizza, hamburgare etc.) 
� Köper jag färdiglagad mat i butik (portionsförpackad sk. husmanskost eller     
     liknande) 
�   Tar jag med mig matlåda hemifrån 
� Äter frukostliknande mat (mackor, fil, flingor etc.) 
�   Annat:………………………………………………………………………………………. 
………………………………..…………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………… 
 
 
 
16. Vilket alternativ passar bäst in på Dina matvanor idag? 
� Är noga med att äta hälsosam/nyttig mat 
� Tänker vanligtvis på vad jag äter och försöker leva sunt 
� Tänker sällan på vad jag äter 
� Äter alltid vad jag är sugen på 
� Annat.  
 
Vad beror det på?……………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Friskvårdspedagog 
Elisabeth Forssell 
Högskolan i Gävle 
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