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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka hur deltagarna i ett hälsofrämjande 

pilotprojekt upplevde deltagandet samt att undersöka deras upplevelse av att ha en 

individuell coach tillgänglig under processen. Studien som gjorts är en kvalitativ 

forskningsstudie med aktionsforskning som ansats. Datainsamlingen skedde 

kontinuerligt under studien av pilotprojektet, i form av formativa utvärderingar samt 

observationer. De formativa utvärderingarna och observationerna var en del av 

planeringen inför nästkommande aktion under pilotprojektet. Pilotprojektet 

utvärderades även i slutet med hjälp av en summativ utvärdering. Allt material som 

samlades in under studien av pilotprojektet bildade sedan studiens resultat. Resultatet 

visade att deltagarna upplevde det lärorikt och intressant att delta i pilotprojektet. De 

ansåg det vara positivt att ha en individuell coach tillgänglig och att det varit en stor 

hjälp i förändringsprocessen. Deltagarna menade att det var bra att ha både 

gruppaktiviteter och individuella aktiviteter i en hälsofrämjande intervention, men 

upplevde de individuella samtalen som mest givande. Motivation var något som 

påverkade deltagandet positivt och hög arbetsbelastning påverkade deltagandet negativt.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: pedagogik, hälsofrämjande insatser, arbetsplats, coachning, motivation, 

aktionsforskning 
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Inledning 
Dagens samhälle inkluderar situationer där vi ska prestera, vara på topp, äta rätt, träna 

tillräckligt, vara goda partners i både relationer och på arbetet, vara bra föräldrar och så 

vidare. Denna lista kan göras lång och dessa faktorer kan resultera i både positiva och 

negativa konsekvenser, så som stress eller livsstilsrelaterade sjukdomar. Ohälsosamma 

levnadsvanor som rökning, inaktivitet, ohälsosam kost och alkoholkonsumtion är i hög 

grad kopplat till livsstilsrelaterade sjukdomar, enligt Folkhälsomyndigheten (2016a). 

Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige (WHO, 

2015).  

 

Eftersom många vuxna människor vistas mycket på sin arbetsplats har 

arbetslivsförhållanden en stor mening för både välbefinnande och hälsa (Rostila & 

Toivanen, 2012). Om arbetslivsförhållandena är goda kan arbetslivet innebära en rad 

positiva faktorer, som personlig utveckling, ekonomisk trygghet, social samvaro och 

välbefinnande. Vid sämre arbetsförhållanden kan det istället bidra till ohälsa (ibid.). 

Andersson och Johrén (2012) nämner att en individ som har en hälsosam livsstil i högre 

grad upplever sin arbetsmiljö som bra, till skillnad från en individ med en mindre 

hälsosam livsstil som lättare kan uppleva arbetsmiljön som stressande (ibid.). Detta 

innebär att det är viktigt att ha både en hälsosam livsstil och goda 

arbetslivsförhållanden. 

 

Arbetsplatsen är en arena som är positivt ämnad för förändringsarbeten och 

förändringsprocesser, då många människor tillbringar flertalet timmar på arbetet. En 

anledning att välja arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande projekt är för att det är 

möjligt att nå större grupper och fler individer (Robroek, van Lenthe, van Empelen & 

Burdorf, 2009). Likaså menar Lundberg & Cooper (2011) att det är kostnadseffektivt att 

göra en intervention i en organisation eller i ett samhälle då det involverar många 

människor.  En individs hälsa hänger ihop med hela den livssituation som individen har 

(Hultberg, 2007). Det är därför viktigt att ta hänsyn till hela den situation som 

medarbetaren befinner sig i, i sin vardag. För att medarbetarnas hälsa ska stärkas med 

hjälp av livsstilsförändringar har man i studier sett att ett lyckosamt hälsofrämjande 

arbete, där det används en kombination av insatser som är systematiska och insatser 

som är individuella, är av betydelse (ibid.). 
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Begreppsdefinition 
För att underlätta läsandet presenteras nedan olika begrepp som återkommer 

kontinuerligt i uppsatsen. De begreppen som beskrivs är sådana som påverkar 

individens hälsa och livsstil. 

 

Kost 
Kost och människors matvanor är något som är återkommande i samtal om hälsa. 

Människor behöver få i sig livsmedel som innehåller tillräckligt med protein, 

kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten för att kroppen ska kunna utvecklas 

och fungera (Johansson, 2014). Hur stor mängd energi människor behöver varierar från 

individ till individ, då alla gör av med olika mycket energi vid aktiviteter och även i vila 

(Axelsson, 2011). Energibehovet påverkas även av faktorer som kön, ålder, vikt, 

genetik, aktivitetsnivå och omgivande miljö (ibid.). 

 

Livsmedelsverket är en myndighet som ansvarar för livsmedelsfrågor och som kommer 

ut med råd om näringsrekommendationer till den svenska befolkningen (Johansson, 

2014). De svenska näringsrekommendationerna grundar sig på den mest aktuella 

forskningen, därför omarbetas dessa rekommendationer med jämna mellanrum. 

Rekommendationerna är tänkta att bland annat användas när kost ska planeras på 

gruppnivå eller inom utbildning och undervisning (ibid.). 

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet innebär alla de kroppsrörelser som ger en ökad energiförbrukning och 

som får skelettmuskulaturen att kontrahera (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Fysisk 

aktivitet finns i olika nivåer och innefattar till exempel vardagsmotion, fysiska 

arbetsuppgifter, lekar, motion och träning. Vilka effekter fysisk aktivitet ger beror dels 

på faktorer som ålder och kön men även på aktivitetens ansträngning, längd och 

frekvens. Det har även betydelse vilken typ av aktivitet som utförs samt om aktiviteten 

sker av egen vilja. För att fysisk aktivitet ska vara hälsofrämjande ska den främja och 

förbättra hälsan och inte riskera att bidra till skador (ibid.). De rekommendationer som 

idag finns kring fysisk aktivitet lyder att vuxna individer över arton år bör utöva minst 

150 minuter fysisk aktivitet i veckan (Jansson, Hagströmer & Anderssen, 2015). Om 

intensiteten på den fysiska aktiviteten är hög bör den minst vara 75 minuter i veckan. 
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Aktiviteterna rekommenderas att vara både av måttlig och hög intensitet och de bör 

utföras i pass om minst tio minuter fördelat över veckodagarna (ibid.). Jansson et al. 

(2015) förklarar skillnaden mellan måttlig och hög intensitet genom att måttlig intensitet 

leder till ökad andning och puls medan hög intensitet ger en tydlig ökning av andning 

och puls. Minst två gånger per vecka bör muskelstärkande aktivitet utföras. Det är även 

viktigt att undvika stillasittande, då stillasittande är en hälsorisk (ibid.). 

 

Stress 
Att utsättas för fysiska och psykiska påfrestningar ger slitage på kroppen och kan leda 

till reaktioner av stress (Axelsson, 2011). Faktorer som kan utlösa stress kallas för 

stressorer. Exempel på stressorer kan vara livskriser, nytt arbete, hög eller låg 

arbetsbelastning, skilsmässa eller för litet kontaktnät. De stressorer som vi utsätts för 

kan hanteras olika av olika individer, men även av en och samma individ beroende på 

rådande situation. Stress uppkommer när det finns en obalans mellan kraven vi har på 

oss själva eller sådana krav som kommer utifrån och vår känsla av att klara dessa (ibid.). 

Axelsson (2011) beskriver att det som sker i kroppen vid stress är att olika 

stresshormoner transporteras ut i blodet, vilket gör att både blodtryck och puls stiger. 

Fysiskt påverkar stress hjärtat och blodkärl vilket kan leda till en ökad risk för 

sjukdomar som astma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Utöver detta kan muskler och 

leder bli spända och det kan även påverka matspjälkningen och hjärnans tankeförmåga. 

Hur symtom uppkommer vid stress är olika från individ till individ (ibid.). 

 

Ergonomi 

Ergonomi handlar om hur arbetet ska anpassas för människor så att risker för olycksfall 

och ohälsa kan förebyggas (Arbetsmiljöverket, 2015). Det handlar ofta om att ha en 

helhetssyn i organiseringen och planeringen av arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att 

ordna så att de anställda har tillfredsställande kunskaper i hur man undviker olika typer 

av belastningsbesvär (ibid.). Arbetsmiljöverket (2015) nämner att arbetsgivaren även 

har ansvaret att se till att arbetsplatsen är ergonomiskt konstruerad och att tillräcklig tid 

till återhämtning och rörelsevariation finns. Det finns olika faktorer som påverkar 

uppkomsten av belastningsskador. Det kan handla om både fysiska och psykiska 

faktorer som exempelvis repetitivt arbete, påfrestande eller ansträngande 

arbetsställningar, tunga lyft, stress, högt arbetstempo eller hög mental belastning (ibid.). 
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Mental träning 
Individer med låg självkänsla har en större risk att utveckla stressrelaterade symptom än 

vad personer med en mer realistisk självbild har (Lundberg & Cooper, 2011). Det går 

att förändra och hjälpa individer till att utveckla både resurser och metoder som kan 

göra att de har lättare att ta sig igenom svåra situationer (ibid.). Mental träning är ett 

brett begrepp som innefattar olika sätt att träna det mentala. Det finns därmed olika 

metoder och Kåver (2009) nämner att det handlar om att lära känna sig själv, sina 

känslor och sina reaktioner. Det kan exempelvis handla om att träna sig i att vara vaken 

och delta i sin egen omgivning eller att lära sig acceptera, minska, öka eller hantera 

olika känslor och situationer som uppstår (ibid.). 
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer bakgrunden till studien att presenteras. Den kommer att 

presenteras i underrubriker för att lättare få en överblick.  Underrubrikerna är följande 

Begreppet hälsa, Arbetsrelaterad hälsa och ohälsa, hälsointerventioner på 

arbetsplatsen, Motivation samt Coachning. 

 

Begreppet hälsa 
Det finns olika sätt att beskriva hälsa, två breda synsätt är biomedicinskt och 

humanistiskt. Det biomedicinska synsättet fokuserar nästan enbart på frånvaro av 

sjukdom, här förminskas helhetssynen och riktas in på de olika delar som till exempel 

olika organsystem (Medin & Alexandersson, 2000). Inom den humanistiska synen på 

hälsa anses hälsa istället vara något mer än enbart frånvaro av sjukdom. Här handlar det 

om individen och samspelet i den kontext denne befinner sig i. Inom den humanistiska 

synen på hälsa ingår ett begrepp som kallas KASAM. Den som har myntat begreppet 

KASAM är Aaron Antonovsky (ibid.). Antonovsky menar att alla människor utsätts för 

olika påfrestningar, fysiska, psykiska och sociala, i tillvaron, men att vi har olika stark 

motståndskraft för att bemästra påfrestningarna (Antonovsky, 2005). Detta gör att en del 

människor håller sig friska och andra kan bli sjuka av de olika påfrestningarna. 

KASAM består av tre komponenter, vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Om individen har ett högt värde av de tre delarna har denne även en hög 

grad av KASAM (ibid.). Inom hälsa finns det ett begrepp som benämns empowerment. 

Empowerment är något som möjliggör för en individ att ta en större kontroll över livet 

och är något som förbättras genom både lärande och utbildning (Västra 

Götalandsregionen, 2010). Empowerment har utvecklats till en central del i det 

hälsopromotiva arbetet (ibid.).  

 

Arbetsrelaterad hälsa och ohälsa 
Arbetsrelaterad ohälsa beskrivs av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett tillstånd 

där uppkomsten påverkats av arbetsförhållanden, exempelvis olycksfall, specifika 

yrkessjukdomar och övriga sjukdomar (Rostila & Toivanen, 2012). Det finns både 

riskfaktorer och friskfaktorer på olika arbetsplatser och inom olika yrkeskategorier 

(ibid.). Rostila och Toivanen (2012) menar att alla arbetande personer ska ha en 

tillfredsställande arbetsmiljö där olycksfall och ohälsa ska förebyggas. Detta stadgas i 
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Sverige av Arbetsmiljölagen, som manar arbetsgivare att utföra systematiskt 

arbetsmiljöarbete för att se till att arbetsmiljön är god (ibid.).  

 

Anledningen till ohälsa hos arbetstagare i Sverige beror ofta på brister i den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016). Arbetsrelaterade sjukdomar har 

ökat de senaste åren och kan exempelvis orsakas av för hög arbetsbelastning och 

relationsproblem på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket (2016) började den 31 mars 

2016 nya föreskrifter att gälla och dessa lägger mer fokus på det förebyggande 

systematiska arbetsmiljöarbetet än tidigare. Arbetsgivaren är idag, enligt den nya 

föreskriften, ansvarig för att se till att de anställda inte får en för hög arbetsbelastning, 

kontrollera att arbetstider inte leder till ohälsa, ta fram policys för särbehandling och 

förtydliga att kränkande särbehandling inte accepteras. Den nya föreskriften kräver att 

kunskap om förebyggande och hantering av kränkande särbehandling och ohälsosam 

arbetsbelastning ska finnas hos arbetsledare och chefer. Mål för främjandet av en 

arbetsmiljö som är bra, både socialt och organisatoriskt, ska sättas av arbetsgivaren 

(ibid.). Det är viktigt med en god psykosocial arbetsmiljö. En av de viktigaste 

faktorerna till att nå detta är att ha en arbetsbelastning som är rimlig och där det finns en 

möjlighet till återhämtning (Hultberg, 2007). 

 

Hälsointerventioner på arbetsplatser 
Hälsointerventioner på arbetsplatser är ett utforskat område men när det kommer till de 

nordiska länderna är forskningen relativt begränsad. I en av de litteraturöversikter som 

finns att tillgå granskar Torp, Eklund och Thorpenberg (2011) forskning som rör 

hälsofrämjande insatser och interventioner på arbetsplatser i de nordiska länderna 

mellan åren 1986-2008. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva när, var och hur 

studierna var utförda och att djupare analysera tillvägagångssättet gällande 

förändringsstrategier och egenmaktsprocessen, som syftar till att en individ ska känna 

att den har kontroll och makt över sin situation och sin närmiljö. Torp med kollegor 

gjorde en innehållsanalytisk studie på 116 vetenskapliga artiklar som innefattade 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och 33 studier som innefattade interventioner 

på arbetsplatser.  
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De flesta hade fokus på beteendeförändringar och inte på en holistisk hälsopromotion så 

som det definierats av Ottawa charter1 (ibid.). I interventionsstudierna var det extra 

tydligt att beteendeförändring var i fokus. Förutom interventionsstudierna som var 

organisationsstyrda och utan förändringsstrategier, fann forskarna studier med 

deltagande förändringsstrategier med syfte att förändra inställningen hos deltagarna.  De 

fann få studier som använde sig av icke deltagande förändringsstrategier. Studierna som 

undersöktes i denna forskningsöversikt hade som syfte att förbättra de anställdas 

empowerment. Torp et al. (2011) kom bland annat fram till att fler studier av 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatser behövs, där man använder sig av empowerment 

eller egenmakt och deltagande förändringsstrategier (ibid.).  

 

I tillägg till litteraturöversikten av Torp et al. visar en studie av Taylor, Pilkington, 

Montgomerie och Feist (2016) att de största utmaningarna för hälsofrämjande projekt på 

arbetsplatser är tid och finansiering, oavsett företagets storlek. I studien visade det att 

små företag värderade moral samt balans i arbetet och i livet som den viktigaste 

hälsofrämjande aktiviteten för deras arbetsplats, i större företag nämndes dock 

arbetsrelaterade skador som den största utmaningen. Det visade sig att de på mindre 

företag såg hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen som en förmån och att det inte 

bara var fokus på verksamheten. I företag i olika former och storlekar visade det även 

att när en hälsofrämjande strategi användes ökade den upplevda effekten av 

verksamheten (ibid.). I en tredje studie som rör hälsointerventioner på arbetsplatsen, av 

Albarran, Heilemann och Koniak-Griffin (2014), har det studerats individers perspektiv 

av en intervention med syfte att förändra livsstil, där fokus varit på deltagarnas 

interaktion och uppfattningar av hälsoinspiratörer. De ville undersöka detta då det 

saknas kännedom om vad i dessa interventioner som faktiskt fungerar för att beteende 

och livsstilsförändringar ska kunna ske, ur ett deltagarperspektiv. Metoden som 

användes var fokusgruppssamtal och semistrukturerade intervjuer på arton deltagare. 

Hälsointerventionen visade sig vara positiv för deltagarnas mentala hälsa även om detta 

inte var den ursprungliga avsikten med programmet. Författarna kom fram till att 

                                                 
1Ottawa Charter är en överenskommelse som kom till i Ottawa år 1986 under den första internationella 
konferensen för hälsopromotion för Världshälsoorganisationen. I denna överenskommelse understryks att 
det är viktigt att människor har kunskap om sådana faktorer som kan påverka människors hälsa för att de 
därigenom ska ha en möjlighet att välja sådant som främjar hälsan. I Ottawa Charter förklaras det att 
utbildning, information och stöd ökar och bidrar till att göra hälsosamma val samt till att ta kontroll över 
sin egen hälsa (WHO, 2016). 
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framtida insatser som syftar till att främja livsstil och beteendeförändringar bör fokusera 

på att inkludera mentala och emotionella aspekter av hälsan (ibid.).  

 

Något som också framkommit i studier är vikten av socialt stöd och samstämmighet i 

gruppen som verkar vara en förutsättning för att omvandla utmanande strategier till 

handling och mål (Arnesson & Ekberg, 2005). Systematiska förbättringar av socialt stöd 

och gruppsammanhållning mellan anställda bör underlättas för att organisationen ska bli 

en hälsofrämjande arena (ibid.). Shain och Kramer (2004) menar dessutom att 

hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen endast är effektiva för att förbättra 

hälsotillståndet hos medarbetarna om insatserna fokuserar både på individ- och 

miljöperspektivet. Om en intervention endast riktar in sig på individens beteende är 

sannolikheten hög att det ger minimala fördelar jämfört med om det riktar sig mot hela 

organisationen och utformningen av arbetet. Därför är det viktigt att ha interventioner 

som riktar sig mot både individen och organisationen samtidigt (ibid.).  

 

Flera studier i Robroek, van Lenthe, van Empelen och Burdorfs (2009) litteraturöversikt 

rapporterade ett högre deltagande om interventionen hölls på mindre arbetsplatser och 

hade ett större utbud av hälsofrämjande insatser. I den systematiska 

litteraturgenomgången av Robroek et al. (2009) var deltagandet i hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatsen under 50 %. Effekten av dessa insatser kom att påverkas av det 

låga deltagandet. När det slutligen kommer till hälsa, livsstil och arbetsrelaterade 

faktorer som en påverkan på delaktighet, finns det få studier som utvärderade detta 

vilket försvårar förståelsen för vilka underliggande faktorer som finns för att delta i 

hälsofrämjande projekt på arbetsplatser. Denna insikt är nödvändig för att kunna 

utveckla skräddarsydda interventionsprogram så att det går att nå dem som behöver det 

mest och öka deltagandet bland alla på arbetsplatsen (ibid.). Tengland (2016) menar att 

det i hälsofrämjande insatser är viktigt att bestämma vilka mål insatsen har. Studien 

visar att tillvägagångssättet vid beteendeförändringar har moraliska problem. 

Exempelvis är de ofta auktoritära och tar inte hänsyn till individens eller gruppens 

uppfattningar om vad som är viktigt. Detta är något som kan öka risken för misslyckade 

insatser och interventioner. När självbestämmande hos individerna finns med i en 

intervention uppstår inte samma problem som när det blir för auktoritärt. Dock finns det 

invändningar i form av att individer, i och med självbestämmande, kan välja att fortsätta 
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leva ett liv som försämrar dennes hälsa och att primära fokus inte ligger på förändring 

av hälsa vilket det bör i en hälsointervention (ibid.). 

 

Motivation 
Motivation är ett vitt och brett begrepp i vardagligt språk (Hein, 2012). När det ställs 

som ett teoretiskt begrepp blir det viktigt att veta vad som exakt menas. En definition av 

motivation som försöker integrera många av de teoretiska definitioner som finns om 

motivation lyder: 

 

Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett viss 

beteende gentemot ett givet mål. (Wainer, 1992; Franken, 2002, citerad i Hein, 2012, s. 

13.) 

 

Dock är denna definition inte fullständig då den endast nämner orsaken till beteende och 

inte har med något om exempelvis emotionellt eller mentalt tillstånd (Hein, 2012). 

Olika motivationsteorier anser att motivation skapas av olika faktorer. Några exempel är 

att motivation är beroende av samhällets förhållanden, förhållanden inom företaget eller 

förhållanden hos individen. Samhällets förhållanden innefattar till exempel att olika 

värderingar, kulturer och marknadslägen kan påverka den enskilda människans 

motivation. I gruppen av teorier som har med företaget att göra kan löner, miljön på 

arbetsplatsen och ledningen påverka motivationen hos individen. Det kan även handla 

om graden av uppskattning från organisationen och hur företaget ser på individen i 

exempelvis hur produktiv den anses vara. Den tredje som handlar om individens 

enskilda motivation belyser att människans motivation påverkas genom hur hon formats 

i barndomen och att människan lär sig av erfarenhet. Det kan även handla om mål som 

individen sätter upp i sitt liv och är därmed något som individen bestämmer över själv 

(ibid.).  

 

Hein (2012) nämner även att det finns ytterligare uppdelningar inom motivation och 

dessa har kommit att kallas för inre och yttre motivationsfaktorer. De inre 

motivationsfaktorerna formas av individen, där individen kan motiveras av utveckling 

och prestation. Det handlar om den enskilda individen och beteendet är i sig tillräckligt, 

vilket innebär att individen är tillfreds av att känna sig nöjd. Yttre motivationsfaktorer 

kan individen inte kontrollera, utan de formas utifrån. De yttre motivationsfaktorerna 
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handlar om att individen på något sätt strävar efter belöning. Dessa motivationsfaktorer 

kan även vara negativa, då individen inte kan styra över att de förekommer (ibid.). 

 

Coachning 
Coachning är något som har blivit mer och mer accepterat på både grupp- och 

individnivå (Palmer, Tubbs & Whybrow, 2003). Det används bland annat för att 

förbättra prestationer, hantera stress samt för att uppnå både arbetsmässiga och 

personliga mål. Det finns många olika definitioner av vad coachning är, men 

sammanfattningsvis kan man säga att coachning har som mål att öka välbefinnandet, 

underlätta för individer, handleda och instruera individer samt utveckla färdigheter och 

prestationer (ibid.). Likaså menar Irwin och Morrow (2005) att begreppet coachning 

både är mångfacetterat och komplext och att det finns en mängd olika strategier för 

coachning. Irwin och Morrow (2005) beskriver tre olika sätt att se på coachning. De 

menar att en del anser att det primära syftet med coachning är att vägleda de kunder 

man har, där kunden kommer till coachen för att få råd och vägledning. Andra menar att 

en coach är en person som finns som stöd och som kan hjälpa någon att gå igenom 

exempelvis en sjukdom eller hälsorelaterade problem. En tredje part bedömer att 

coachning inte kan appliceras på en specifik företeelse, utan att det är interventioner för 

beteenden som innehar olika dimensioner och stilar (ibid.).  

 

I allmänhet har coachen som uppgift att leda och hjälpa den som coachas till att nå sina 

mål (Palmer et al., 2003). Det som skiljer coachning inom hälsa är att det inriktas mot 

att förbättra individens hälsotillstånd. Coachen kan upplysa och utbilda sin klient inom 

specifika hälsorelaterade ämnen och därefter finnas som stöd för att uppnå klientens 

hälsorelaterade mål. I och med att intresset för coachning har ökat har även införandet 

av hälsocoachning eskalerat. Då ordet coach ofta är accepterat bland allmänheten kan 

konceptet hälsocoachning bli mer godtagbart inom en grupp av klienter till skillnad mot 

om det skulle kallas för utbildning inom hälsa (ibid.).  I studien av Albarran, Heilemann 

och Koniak-Griffin (2014) om deltagarnas uppfattningar av hälsoinspiratörer visade 

resultatet att hälsoinspiratörerna motiverade individerna till att vilja göra en förändring 

utifrån tre olika teman; att erbjuda rätt verktyg, stöd och support samt genom 

information och kunskap. Deltagarna upplevde att deras förmåga att kunna göra 

beteendeförändringar hängde ihop med deras mentala tillstånd och menade att 

hälsoinspiratörernas roll som rådgivare och coacher var avgörande för att kunna göra 
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livsstilsförändringar. Något som betonades var hälsoinspiratörernas sociala stöd och 

vägledning (ibid.). 

 

Teorier 
Learning by Doing 
”Learn to do by knowing and to know by doing” beskrevs av John Dewey i boken 

Applied Psychology år 1889. Detta har sedan växt fram till begreppet och teorin 

”Learning by Doing”. Med denna teori menas det att kunskap är något som erhålls 

genom ett aktivt deltagande (Egidius, 2009). Learning by Doing betyder även att det 

man gör ska vara kontrollerat, experimentellt och behovsformulerat (Kroksmark, 2003). 

Två komponenter som, enligt Dewey, alltid ska samverka är tänkande och handling 

(ibid.). Egidius (2009) nämner likaså att teori, praktik, reflektion och handling är sådant 

som hänger ihop enligt Deweys begrepp. Genom reflekterande handling blir människan 

medveten om sig själv och den värld hon lever i. Kunskap är, i detta, något som blir 

starkare genom praktiken som utövas. Något som är viktigt för läroprocessen är att få 

vägledning av någon som har kompetens inom det aktuella ämnet (ibid.). Vidare 

beskriver Egidius (2009) att Dewey anslöt sig till pragmatismen, som är en filosofisk 

inriktning i USA. Inom pragmatismen betraktar man teorier som verktyg som kan bära 

oss framåt och inte som svar vi kan vila på. Dewey ansåg att människan, för att lära 

känna sig själv, var tvungen att antingen genomföra eller utföra handlingar. Han menade 

att kunskap var något som uppkom när handling eller arbete beprövas. Dewey menar 

att:  

 
Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska. (Egidius, 

2009, s. 67). 

 

För att nå ett uppsatt mål i en grupp har alla enskilda individers handlingar betydelse. 

Gemenskapen behöver olika former av social aktivitet (ibid.). 

 

Stages of Change 
Stages of Change är en modell med utgångspunkten att beteendeförändringar är en 

process och inte en händelse (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008). Individen som 

genomgår en förändring rör sig genom fem stadier. Dessa stadier är förnekelse, 
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begrundande, förberedelse, handling och underhåll. Definitionen av de olika stadierna 

varierar beroende på beteende och individ. Alla människor är olika och behöver olika 

mycket information i ett ämne för att en tankeprocess ska sättas igång. Stages of Change 

är en teori som kan tillämpas på både individ- och organisationsnivå. Modellen är 

cirkulär, vilket innebär att man inte behöver gå från ett steg till ett annat. Processen kan 

avbrytas när som helst och börja om. Om en individ har kommit ur stadium ett, som är 

förnekelse, befinner hon sig alltid på stadium två eller framåt inom just det aktuella 

ämnet (ibid.). Glanz et al. (2008) menar att det finns många olika faktorer som påverkar 

övergången mellan de olika stadierna.  

 

En individ som befinner sig i förnekelsestadiet har ingen tanke på att ändra sitt beteende 

inom de kommande sex månaderna, detta gör att en hjälp på vägen kan vara att få en 

ökad medvetenhet till det eventuella problemet. I begrundandestadiet har individen en 

tanke om att göra en förändring inom de närmaste sex månaderna. Det betyder att det 

kan vara av vikt att uppmuntra individen till att göra upp en planering kring hur denne 

ska gå till väga. Nästa stadium är förberedelsestadiet som innebär att individen har för 

avsikt att göra en förändring inom de närmaste trettio dagarna och har möjligtvis även 

redan gjort någon förändring.  Hon har ett behov av att utveckla genomförandeplaner 

och uppsättning av mål. Nästkommande stadium är handlingsstadiet, vilket innebär 

individer som gjort sin förändring inom de senaste sex månaderna. Här kan socialt stöd 

och feedback komma till användning. I det sista stadiet, som kallas underhållsstadiet, 

har en förändring gjorts av individen för sex månader sedan eller mer. I detta stadie kan 

individen behöva hjälp med att undvika återfall, finna olika alternativ och påminnas om 

förändringen som gjorts (ibid.). 
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Problemformulering 
Den livsstil vi har lägger grunden för vår hälsa alternativt ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Det är svårt att göra livsstilsförändringar och att bryta 

tidigare levnadsvanor (Faskunger, 2001). Därför är det viktigt att studera hur man kan 

underlätta för individer genom exempelvis hälsofrämjande åtgärder. För att få 

människor att må bättre krävs det att samhällets olika aktörer samverkar, däribland 

arbetsplatsen. Quick och Quick (2004) har diskuterat området för hälsosamt, roligt och 

produktivt arbete på arbetsplatsen. Individuell och organisatorisk hälsa är beroende av 

varandra och ledare har ett ansvar för båda delarna (ibid.). Det behöver utvärderas hur 

olika hälsofrämjande projekt används och fungerar i olika organisationer för att få ut 

bästa möjliga koncept. Att studera hälsofrämjande projekt är viktigt (Torp et al 2011), 

då det kan ge nya infallsvinklar för hur hälsofrämjande projekt ska läggas upp och vad 

som är framgångsrikt för de som är deltagande i sådana projekt. Genom att studera en 

hälsofrämjande insats som använder sig av individuella coacher kan det leda till 

förståelse kring varför man eller varför man inte ska ha individuella coacher 

involverade. Enligt Irwin och Morrow (2005) var coachning inom beteendeförändring 

en ny och växande metod i början av 2000-talet, vilket gör det intressant att få kunskap 

om hur det upplevs idag.  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur deltagarna i ett hälsofrämjande pilotprojekt upplever hur det 

är att delta samt att undersöka deras upplevelse av att ha en individuell coach tillgänglig 

under processen. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever deltagarna utformningen av pilotprojektet? 

Vilka faktorer påverkar deltagandet i pilotprojektet? 

Hur upplever deltagarna att deras hälsotillstånd påverkats under pilotprojektet? 
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Metod 
Nedan kommer metoden som har använts i studien att presenteras. Först beskrivs 

kvalitativ metod och hur den använts i denna studie. Därefter presenteras studiens 

ansats, som är aktionsforskning. Detta följs av urvalet, beskrivning av projektet och 

processen. Sedan följer datainsamling, dataanalys, etiska överväganden samt reliabilitet 

och validitet. 

 

Kvalitativ metod 
Det finns två stora strategier inom forskning, vilka är kvalitativ och kvantitativ. Denna 

studie är en kvalitativ forskningsstudie, då den riktar in sig på att skapa förståelse för 

någonting och inte enbart riktar in sig på siffror eller statistik. Att fastslå exakt vad 

kvalitativ forskning är, är inte helt lätt, även om det har skrivits mycket om det sedan 

1970-talet (Bryman, 2011). Det finns många olika varianter av kvalitativ forskning och 

kvalitativ metod är därför inte enhetlig (Patel & Davidsson, 2011). Vid varje 

forskningsproblem som är kvalitativt krävs det en variant som är unik och då det 

kvalitativa forskningsfältet hela tiden förändras krävs det att forskaren har en god 

överblick och ständigt är reflekterande (ibid.). Den kvalitativa inriktningen användes i 

denna studie genom att samla in data som sedan analyserades med en kvalitativ 

utgångspunkt. 

 

Aktionsforskning 
Denna studie utfördes med ansatsen aktionsforskning. Det som kännetecknar 

aktionsforskning är att forskaren i studien är delaktig i det som studeras (Rosenqvist & 

Andrén, 2006). Denna typ av forskning har för avsikt att inverka på och förändra den 

verksamhet som undersöks. Utifrån de resultat och reflektioner som uppkommer under 

studiens gång utformar forskaren aktioner. Detta innebär att de insatser som det är tänkt 

ska utföras under tiden som studien pågår inte kan planeras detaljerat från start, utan 

förändringar kan ske under tidens gång. Som aktionsforskare studerar och forskar man i 

samarbete med deltagarna i det studerade projektet (ibid.). Inom aktionsforskning finns 

det flera olika former, dock brukar man säga att aktionsforskning innebär att ett 

samarbete sker mellan klient och forskare för att komma fram till olika lösningar 

(Bryman, 2011). Inom aktionsforskning kan forskaren samla in både kvalitativa och 

kvantitativa data (ibid.). I denna studie samlades kvalitativa data in.  
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Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att aktionsforskningens process är uppdelad 

i fyra huvudsteg vilka är planering, aktion, observation och reflektion. Att utföra 

processen på detta vis kan leda till att ursprungsplanen modifieras. Nästkommande steg 

i implementeringen planeras sedan med hjälp av pågående observationer och formativa 

utvärderingar, vilket innebär delutvärderingar. Idéer till förbättring uppkommer genom 

en spiral av planering, aktion och utfallet av varje implementering (ibid.). Cohen et al. 

(2007) beskriver att aktionsforskning kan användas inom många olika områden, som till 

exempel lärandemetoder, lärandestrategier och utvärdering av procedurer. 

Aktionsforskning är designat för att fylla tomrummet mellan praktik och forskning 

(ibid.). Vidare menar Reason och Bradbury (2001) att aktionsforskning är en deltagande 

demokratisk process som syftar till att utveckla praktisk vetenskap. Den söker efter att 

väva samman reflektion och aktion, teori och praktik, genom deltagande med andra 

samt på jakt efter praktiska lösningar till olika problem. De anser även att aktion utan 

reflektion och förståelse är blind och att bara en teori utan aktion är meningslös (ibid.). 

 

Urval 
Urval betyder att ett antal personer har valts ut ur en population eller grupp (Rosenqvist 

& Andrén, 2006). Urvalet i denna studie är några av de anställda på företaget som 

pilotprojektet utfördes på. Företaget som pilotprojektet skulle utföras på valdes av 

ledarna för pilotprojektet. Detta företag har sitt kontor i mellersta Sverige, men är 

anslutet till ett stort internationellt nätverk. Företaget arbetar med information och de 

arbetar mycket på kontor. Arbetstiderna varierar beroende på arbetsbelastning samt 

konferenser eller tjänsteresor.  

 

När de personer som skulle medverka i studien valdes ut, utfördes det enligt ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att valet av respondenter styrs av 

vilka personer som finns tillgängliga för studien och för forskaren (Bryman, 2011). 

Företaget som pilotprojektet utfördes på hade elva anställda och sju av dessa var med i 

studien, det var de sju personer som ville delta i hela pilotprojektet. Att delta i hela 

pilotprojektet var ett kriterie för att kunna vara med och utvärdera det hela, med andra 

ord ett krav för att kunna delta i studien. Deltagarna i studien var mellan 27 år och 63 år 

varav två var kvinnor och fem var män. 
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Beskrivning av projektet 
I denna studie utvärderades ett hälsofrämjande pilotprojekt fortlöpande, för att få chans 

till en förändring under pilotprojektets gång. Målet med pilotprojektet var både att få en 

mer välmående individ och att detta i sin tur skulle leda till en mer välmående och 

effektiv organisation. Pilotprojektet leddes av fem personer. Tre av dessa var ledare i 

projektet, vilket innebar att de tog och hade kontakt med det aktuella företaget och var 

med som stöttepelare. De andra två personerna var coacher. En av coacherna är 

författare till denna uppsats och den andra har endast varit med som coach i 

pilotprojektet och har alltså inte varit deltagande i aktionsforskningen och denna 

uppsats. Pilotprojektet och då även studien pågick mellan den 24 november 2015 och 

den 30 april 2016. Pilotprojektet var uppdelat i olika faser som inkluderade både grupp- 

och individnivå. Den första delen i det hälsofrämjande pilotprojektet var på gruppnivå 

och innefattade tre tillfällen; presentationsföreläsning, inspirationsföreläsning och 

workshop. Dessa fysiska träffar tog cirka sex timmar sammanlagt och inträffade med 

jämna mellanrum under perioden 24 november till den 4 februari. Den första 

presentationen hölls av de som ansvarar för projektet, det vill säga ledningen och 

coacherna. Där beskrevs pilotprojektet i sin helhet, det vill säga vad som erbjöds. 

Inspirationsföreläsningen hölls av coacherna och var en fortsättning på den första 

presentationen. Workshopen hölls även den av de två coacherna och innehöll 

diskussioner och samarbetsövningar. 

 

Efter workshopen övergick projektet på individnivå, vilket innebar individuella samtal 

och dessa samtal pågick under perioden 5 februari till den 30 april. Alla individuella 

samtal började med ett kartläggningsmöte omfattande två timmar. Därefter var det upp 

till individen och coachen att komma överens om ytterligare möten och detta berodde 

till exempel på deltagarens engagemang, tid och målsättning. Varje deltagare erbjöds tre 

individuella träffar. Vad de individuella mötena innehöll berodde på vad individen ville 

ha hjälp med. I det första kartläggningsmötet gjordes en bedömning av målsättning, 

beteendekartläggning, livshjulspussel med mera för att få en rättvis bild av individen. 

Nästkommande möten utgick från kartläggningsmötet. I den individuella delen kunde 

deltagarna coachas i mental träning, kost, fysisk aktivitet, stress och ergonomi. Inom de 

olika delarna användes olika verktyg för kartläggning och som underlag för 

förändringsprocessen. De olika begrepp som presenterades tidigare i uppsatsen är 

begrepp som använts i pilotprojektet. För att få en bild av vilka metoder och verktyg 



 
 

17 
 

som använts inom de olika begreppen kommer här en ytterligare beskrivning av 

användningen i just detta pilotprojekt.  

 

Kost är en del som deltagarna erbjöds hjälp med i projektet. Det kunde handla om en 

önskad viktnedgång, viktuppgång samt att få kännedom om brist eller överkonsumtion 

av olika näringsämnen. Till en början presenterades kost generellt på föreläsningar och 

workshop. I workshopen fick deltagarna diskutera vad bra matvanor är, för att öppna 

upp för reflektion. Om deltagaren sedan kände att denne vill få hjälp med sin kost kunde 

det fortsätta på de individuella samtalen. För att kartlägga deltagarens kost erbjöds 

deltagaren att göra en kostregistrering. Denna kostregistrering utfördes av deltagaren 

under tre dygn, där allt denne ätit redovisas. Som hjälpmedel fick deltagaren en 

matdagbok av sin coach som deltagaren sedan återlämnade ifylld. Kostregistreringen 

lades sedan in av coachen i analysprogrammet Dietist Net och redovisades för 

deltagaren vid nästkommande möte. Dietist Net är ett program som gör det möjligt att 

beräkna näringsintag (Kostdata). I programmet finns det möjlighet att mata in livsmedel 

i olika mått, måltider, klockslag och under flera dagar för att sedan få ut ett resultat. I 

resultatet kan användaren välja vilka näringsämnen, dagar och måltider som ska visas. 

Dietist Net har ett stort användningsområde och används i alla Sveriges landsting. Det 

används bland annat inom utbildningar, friskvårds- och idrottsbranschen, 

restaurangnäring och av dietister (ibid.). 

 

I projektet kunde deltagarna även få hjälp med att förändra den fysiska aktivitetsnivån. 

Det kunde handla om att vederbörande deltagare ville uppnå fysisk eller psykisk 

förändring med hjälp av fysisk aktivitet. Coachens uppgift var att hjälpa deltagaren att 

finna nya vägar. En tjänst som erbjöds inom detta område var hälsoprofilbedömning, 

vilket innebär en kartläggning av individens fysik. Kartläggningen utförs med hjälp av 

ett submaximalt cykeltest, som beräknar maximal syreupptagningsförmåga. Även 

midjemått och blodtryck mäts då det ingår i helhetsbedömningen. Utifrån det resultat 

som framkommer av hälsoprofilbedömning kan sedan en eventuell åtgärdsplan läggas 

upp för individen. Studier visar på att ju högre maximal syreupptagningsförmåga en 

människa har gynnar både individens hälsa och produktivitetsnivå (Andersson & 

Johrén, 2012). 
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Stress är ytterligare en del som deltagarna erbjöds coachning i. På workshopen fick 

deltagarna möjlighet att diskutera stress i form av en övning där deltagarna fick skriva 

upp vad som gör de stressade och sedan prata om det tillsammans.  Om deltagaren ville 

ta med detta till de individuella samtalen fick den möjlighet att göra det och tala vidare 

om det där. På det individuella planet kunde en kartläggning utföras, liknande 

kostregistreringen, för att få en bild av vad individen blev stressad av och för att sedan 

kunna åtgärda, arbeta med och förbättra dessa eventuella tillfällen och situationer. 

 

Ergonomi är en del som berördes i projektet. Det nämndes i workshopen för att 

deltagarna skulle få en bild av vikten av ergonomiska ställningar. Om deltagarna ville 

fanns det möjlighet att individuellt ta hjälp av sin coach som då gör en ergonomirond på 

deltagarens arbetsplats. Därefter fanns det möjlighet att tillsammans gå igenom åtgärder 

för hur deltagaren kunden arbeta för att förhindra eventuella arbetsbelastningsskador.  

 

Mental träning är en del som återspeglas i alla tidigare nämnda delar. I den mentala 

träningen, i detta projekt, fick deltagaren utbildning i hur denne kan arbeta med sig 

själv. Det inkluderade exempelvis mental och muskulär avslappning, feedbackmetodik, 

målbildsträning som individen då kunde gå igenom med sin coach, beroende på vad 

deltagaren önskade och vad coachen reflekterade över. I denna del arbetade även coach 

och deltagare tillsammans med verktyg för att förändra tankebanor och beteenden hos 

individen. Det kunde handla om hur individen ska möta eventuella motgångar och hur 

denne kunde välja att handskas med olika livssituationer. 

 

Processen 
I pilotprojektet genomgick företagets anställda flera olika delar, som tidigare nämnts. 

De introducerades med tre gruppaktiviteter och sedan övergick pilotprojektet i 

individuella samtal. I aktionsforskningen delades de olika delarna in i faser. Där 

presentationsföreläsningen blev fas 1, inspirationsföreläsning blev fas 2, workshop blev 

fas 3, individuellt möte 1 blev fas 4, individuellt möte 2 blev fas 5 och individuellt möte 

3 blev fas 6. Varje fas inkluderade planering, aktion samt reflektion. Varje fas utfördes 

för sig, för att eventuell förändring och förbättring skulle vara möjlig till nästkommande 

fas. Nedan kommer dessa faser att presenteras mer utförligt i text. För att få en 

illustrativ bild av processen, se figur 1.  
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Fas 1 – Presentationsföreläsning 

Planering: 

Den första presentationen i projektet planerades gemensamt med alla som var 

involverade i pilotprojektet, detta var det första som planerades tillsammans. Syftet med 

den första presentationen var att den skulle inkludera allt det vi hade att erbjuda, i en 

kortfattad version. De delar som planerades att bli berörda i presentationsföreläsningen 

var mental träning, stress, näringslära samt fysisk aktivitet. Varje del skulle presenteras 

kort och tanken var att individerna skulle bli intresserade och eventuellt starta en 

tankeprocess.  I presentationsföreläsningen planerades det in att en 

powerpointpresentation skulle användas. Den planerade tiden för den första 

föreläsningen var beräknad till en timme, vilket innebar att vi hade cirka fem minuter 

till godo på varje bild.  

 

Aktion: 

Under utförandet av presentationsföreläsningen var vi fyra personer som delade upp 

tiden sinsemellan, som det tidigare hade planerats. Företaget där pilotprojektet skulle 

utföras hade försökt få ihop så många som möjligt av deras anställda inför detta tillfälle 

och uppslutningen blev nio av de elva personer som arbetar på företaget. Presentationen 

tog cirka en timme som vi planerat. I rummet satt det två personer som endast talade 

engelska, vilket vi fick veta i ett senare skede under föreläsningen. Detta innebar att vi, 

efter att vi presenterat allt på svenska, fick presentera för dessa personer på engelska 

också. 

 

Reflektion: 

Presentationsföreläsningen för pilotprojektet på företaget gick överlag som förväntat. 

Något som behöver förbättras är framförandet från vår sida och längden på varje del i 

presentationen, för att få en bättre balans i föreläsningen. Något annat som skulle kunna 

uppmärksammas är den tid som alla pratade, alla borde ha pratat lika mycket. Att det i 

slutet av presentationen kom fram att två personer ville få det presenterat på engelska, 

var inget vi hade förväntat oss eller förberett.  Det är något att ha i beredskap inför 

kommande tillfällen, då detta kan uppstå i olika situationer. Denna gång löstes det dock 

på plats och deltagarna gick därifrån nöjda.  Vid observation av deltagarna under mötet 

kändes de nyfikna, dock en aning tillbakadragna. De var lyhörda och såg intresserade ut, 
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men ställde inte så många frågor. Presentationen av de olika delarna i pilotprojektet 

kändes en aning enkla, vilket tas med till planeringen av nästa träff.  

 

Fas 2 – Inspirationsföreläsning  

Planering:  

Inspirationsföreläsningen planerades utifrån min analys och resultatet av 

presentationsföreläsningen. Föreläsningen planerades tillsammans med den andra 

coachen i projektet. De delar som planerades in i även denna presentation var mental 

träning, stress, näringslära och fysisk aktivitet. Något som tillkom i planeringen och 

som inte var med i presentationsföreläsningen var ergonomi. I inspirationsföreläsningen 

ansåg vi att det var av vikt att gå närmre in på alla de delar som presenterats vid 

föregående presentation. Vi planerade in en längre presentation av oss själva, samt lade 

till ergonomi som en del som deltagarna kan få hjälp med i projektet. Vi planerade så att 

vi skulle tala lite mer om varje del, men fortfarande ha intresse kvar inför 

nästkommande fas.  I slutet av föreläsningen planerade vi in en fråga och tanken var att 

deltagarna sedan skulle fundera över frågan inför nästa tillfälle. Frågan som skulle 

ställas var ”Vad får dig att må bra?”.  

 

Aktion: 

I inspirationsföreläsningen var vi två personer som presenterade, båda coacherna. Ett 

val som gjordes innan, i planeringsfasen, var att dela upp presentationen mellan oss, 

vilket vi höll under föreläsningen. Vi talade lika mycket under presentationen och 

hjälptes åt att fylla i och tillägga information där det behövdes. På 

inspirationsföreläsningen var det nio personer på plats, två som inte varit med vid 

tidigare tillfälle och två av de som varit med vid det första tillfället var inte deltagande 

vid detta. Föreläsningen tog exakt en timme, vilket vi planerat. Den fråga vi planerat in 

att ställa i slutet av tillfället ställde vi och bad deltagarna ta med till nästa tillfälle. 

 

Reflektion: 

Inspirationsföreläsningen bidrog till en hel del frågor under tidens gång. Detta kan tas 

med i beräkningen i tidsplaneringen och kan vara bra att avsätta tid för då vi hade 

planerat att denna föreläsning skulle ta en timme. I det stora hela fick vi ett positivt 

intryck av att hålla inspirationsföreläsningen då många frågor och tankar uppstod hos 

deltagarna. Att tänka på till nästa gång är att vi inte behöver presentera oss på samma 
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sätt, då det kan vara bra att deltagarna istället får fråga om de undrar något om oss. 

Deltagarna upplevdes som mer frågvisa vid detta tillfälle än det förra. Några 

kommentarer som framkom var att en del av det vi talade om var sådant som deltagarna 

hört förut, men att det kändes bra att få det repeterat för sig. Detta gör att nästa steg kan 

innehålla lite mer avancerad information och uppgifter. 

 

Fas 3 – Workshop 

Planering: 

Workshopen planerades utifrån analyserna av tidigare tillfällen, samt med utvärderingar 

från deltagarna, kring förändringar. I workshopen planerade vi att ta upp det vi tidigare 

tagit upp på både presentationsföreläsningen och inspirationsföreläsningen, detta för att 

få en röd tråd genom alla grupptillfällen. Workshopen planerades, liksom 

inspirationsföreläsningen, tillsammans med den andra coachen. Vi bestämde att 

workshopen skulle vara ett tillfälle för diskussion och samarbetsövningar. Workshopen 

lades upp på så vis att ett brett perspektiv på hälsa skulle inleda dagen, för att sedan gå 

in på varje område. Därför planerades det in att vi skulle börja prata allmänt om hälsa. 

Därefter planerades det att vi skulle gå djupare in på områdena mental träning, stress, 

näringslära, fysisk aktivitet och ergonomi. Inom dessa områden planerade vi in olika 

samarbetsövningar, diskussioner och övningar för att deltagarna skulle få en chans att 

bli mer involverade. I slutet av workshopen planerades två frågor in ”Vad är du mest 

nöjd med i ditt liv/livsstil” och ”Vilka mål har du i ditt liv?”. Dessa frågor skulle sedan 

tas med till nästa fas, de individuella samtalen. 

 

Aktion: 

På workshopen kom de personer som även varit med på inspirationsföreläsningen. En 

person var tvungen att gå efter en stund, vilket löstes på så sätt att vi gick igenom 

workshopen med denne deltagare i förväg och mailade de frågor som skulle besvaras. I 

slutet av workshopen samlades svaren på de två frågorna in för att sedan ta med dessa 

som underlag till det första individuella mötet. Workshopen tog fyra timmar, som 

planerat, dock var vi tvungna att gå igenom vissa delar lite snabbare för att inte hamna i 

tidsnöd. Gruppen utförde alla de övningar vi hade planerat in, med motivation och ett 

öppet sinne. 
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Reflektion: 

Det var inte helt optimalt att några av delarna fick kortare tid än andra delar, då det vi 

insåg att det blev kort om tid. För att inte hamna i tidsnöd bör detta tas hänsyn till inför 

nästa tillfälle. Deltagarna fick dock göra samarbetsövningarna, vilket var en viktig del i 

denna fas, då jag ville utvärdera upplevelsen av gruppaktiviteter. Som observation av 

deltagarna var de engagerade och deltagande samt öppna för diskussion. Det kändes 

som att de hela tiden var med på banan och ställde frågor om det var något de inte 

förstod. Det kändes även som att stämningen i gruppen var positiv och att de var där för 

att de själva ville. Lite av det som togs upp under workshopen kändes igen av 

deltagarna, men de ansåg att det var en bra blandning. Samarbetsövningarna var 

uppskattade av deltagarna och det var mycket skratt och diskussion under dessa. 

 

Fas 4 – individuellt möte 1, kartläggning 

Planering: 

Vid planeringen av de första individuella mötena lades en plan upp för hur mötet skulle 

gå tillväga. Det första individuella mötet planerades tillsammans med den andra 

coachen. Tanken var att ha det första mötet som en kartläggning av individen, som en 

möjlighet att lära känna dem. I kartläggningen planerade vi in att göra en 

beteendekartläggning, för att få vetskap om vilken typ av beteende individen har. Vi 

lade även till en kartläggning för att se hur livet ser ut för individen idag och för att se 

vilka delar som skulle kunna förbättras. Då tiden i workshopen blev för kort, gjordes 

valet att planera tiden så att vi på det första individuella mötet, hade två timmar till godo 

med varje deltagare. I det första mötet planerades det även in att tid skulle avsättas för 

att diskutera de mål som skrivits upp under workshopen. Inför kartläggningsmötet var 

det sju deltagare som ville vara med, vilket innebar att vi delade upp dem så att en coach 

fick ha hand om tre deltagare och den andra coachen fick ha hand om fyra deltagare. I 

planeringsfasen skickades mail ut till deltagarna om vilken coach de hade tilldelats och 

vad kartläggningsmötet i stort skulle komma att innebära. 

 

Aktion: 

Det första mötet tog cirka två timmar som planerat, med alla deltagare. Under samtalets 

gång framkom det upplevelser, livsöden, målbilder med mera som påverkade och hade 

påverkat deltagarna. I samtalet coachade vi dem genom dessa delar och kom fram till 

olika uppgifter som de skulle ta med sig till nästa möte. Då alla individer var olika och 
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hade olika mål, fick vi arbeta på olika sätt med individerna. Dock utgick vi från samma 

mall i arbetet med varje individ. 

 

Reflektion: 

Det första individuella mötet var intressant med alla deltagare. Som coach fick man lära 

känna deltagarna på ett annat plan än tidigare, då de tidigare varit i grupp. Motivationen 

kändes olika stark mellan de olika deltagarna som coachades. Några av deltagarna 

kändes nervösa och osäkra på vad de individuella samtalen skulle innebära, medan vissa 

hade klara tankar kring vad de skulle vilja arbeta vidare med under 

förändringsprocessen. Deltagarna var olika öppna med sina livserfarenheter, samtidigt 

som det kändes som att alla vara intresserade av att delta i projektet. Som observation, 

kan det vara positivt att inte helt och hållet utgå från en mall och även att anteckna i 

efterhand, så att inte anteckningsmaterial på något vis stör det pågående samtalet. 

 

Fas 5 – möte 2 

Planering: 

Möte två planerades individuellt och inte tillsammans med den andra coachen. Mötena 

planerades olika beroende på vad vi talat om i möte ett, vilket innebar att upplägget såg 

olika ut från person till person. Det togs hänsyn till utvärderingarna som deltagarna 

gjort efter tidigare möte, för att förbättra upplägget. Innan mötet lades det upp en plan 

av vad mötet skulle komma att kretsa kring. Ett antal personer hade mellan möte ett och 

två gjort en kostregistrering, vilket innebar att det planerades för en presentation av den 

kostanalys som framkommit hos dessa deltagare. En deltagare ville även utföra en 

hälsoprofilbedömning, vilket planerades in. 

 

Aktion: 

Möte två gick som förväntat med alla deltagare. Dock uppkom nya tankar och 

synvinklar och nya mål att arbeta vidare med hos vissa deltagare, vilket i och för sig är 

en del av förändringsarbetet hos individen. I utförandet av kostpresentationen gjordes 

det en förändring i upplägget mellan två individer, då den ena fick det presenterat 

muntligt samtidigt som den andra deltagaren av dessa två fick det presenterat via 

storbildsskärm, det sistnämnda var att rekommendera. Hälsoprofilsbedömningen gick 

som planerat, deltagaren gjorde cykeltestet och fick ett testresultat samt fick midjemått 
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och blodtryck mätt. Något som förändrades från tidigare möte var att anteckningarna 

skedde efteråt, för att få flyt i samtalen. 

 

Reflektion: 

Deltagarna verkade nöjda och fortfarande motiverade till att förändra sådant vi kommit 

fram till. Det uppkom många tankeställare under möte två för många av deltagarna, 

vilket såg ut att påverka dem positivt. Vissa kom, i det första mötet, med kommentarer 

som handlade om att de inte ansåg sig ha några problem. Men under detta möte kom det 

sedan fram att det fanns vissa saker att arbeta vidare med. Under möte två upplevdes det 

som att deltagarna fick en bättre självinsikt.  

 

Fas 6 – möte 3 

Planering: 

Det sista mötet planerades utifrån vad som framkommit under tidigare möten samt 

utifrån deltagarnas svar på utvärderingen från tidigare möte. Dessa möten planerades, 

som mötet innan, individuellt och därmed inte tillsammans med den andra coachen. Det 

tredje mötet planerades som ett avslutningsmöte. Det innebar att mötet i planeringsfasen 

inte var helt styrt, utan tid för reflektion och liknande planerades in. 

 

Aktion: 

De möten som utfördes i denna fas gick som förväntat. Det som var planerat att beröras 

berördes och sedan fanns det tid till att prata om områden och reflektioner enligt 

deltagarnas önskemål, vilket deltagarna tog vara på. 

 

Reflektion:  

Generellt kändes det som att deltagarna tyckte att det sista mötet var givande och att de 

uppskattade att de fick ventilera tankar kring hela pilotprojektet. Några av deltagarna 

kände även att de ville ha en fortsättning då de ansett att det är lättare att förändra något 

med hjälp av stöttning. Lärdomar och utveckling hos deltagarna kommer att presenteras 

i denna uppsats resultat. 
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Datainsamling 
Data till studien samlades in löpande under projektets gång. I aktionsforskning brukar 

insamlingen av data ske kontinuerligt (Chisholm & Elden, 1993). Efter varje fas 

skickades delutvärderingar (se bilaga 2), även kallade formativa utvärderingar, ut till 

deltagarna via mail som sedan skickades tillbaka med svar. Materialet samlades in på 

detta sätt för att fungera som del i förändringsprocessen av kommande insatser, det vill 

säga faser. I slutet av projektet skickades en summativ utvärdering (se bilaga 3) ut till 

alla sju deltagare via mail, som de fick svara på och sedan sända tillbaka. Löpande 

under processens gång utfördes även observationer av deltagarna under de olika faserna. 

Likaså samlades reaktioner, i form av kommentarer, från deltagarna in under faserna. 

 

Dataanalys 
Att utvärdera insatsen formativt (se bilaga 2) var viktigt då det bidrog till 

nästkommande fas. Den summativa utvärderingen (se bilaga 3) var betydelsefull för att 

kunna utvärdera hela pilotprojektet. Allt material som samlades in användes både som 

reflektioner och som hjälp under processens gång, men skapade även resultatet till 

denna studie. Materialet som samlades in från deltagarna analyserades med hjälp av 

tematisk analys. En tematisk analys är ingen egentlig strategi (Bryman, 2011). När data 

ska analyseras kvalitativt utförs i de allra flesta fall ett sökande efter teman. En tematisk 

analys har ingen tydlighet i hur det egentligen går till, men Bryman (2011) tar upp 

förslag för hur en tematisk analys kan påbörjas. Ett sätt är att forskaren kan använda sig 

av ett program som hjälper till att få fram centrala teman. Ett annat sätt är att göra detta 

manuellt genom att söka efter sådant i datan som exempelvis innehåller repetitioner, 

skillnader och likheter, metaforer och material som är teorirelaterat (ibid.). De teman 

som framkom i denna studie, upptäcktes manuellt under tiden som materialet 

bearbetades. Svaren från deltagarnas utvärderingar och kommentarer från deltagarna 

under projektets gång delades sedan in under de olika teman som framkommit. I 

resultatet presenteras materialet under rubriker som är desamma som de teman som det 

delades in i under analysarbetet. 
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Etiska överväganden 
Forskning har en betydelsefull funktion när det kommer till utveckling av både 

individer och samhälle (Vetenskapsrådet, 2015). Det finns olika krav som måste fyllas 

för att forskning ska kunna drivas, hålla hög kvalitet och inriktas på väsentliga ämnen 

(ibid.). Anonymitet är av vikt när det rör forskning som handlar om människor 

(Rosenqvist & Andrén, 2006). I hanteringen av olika frågor gällande etiken kan det vara 

positivt att vara öppen i sättet att arbeta. Det kan exempelvis göras genom att ge de 

personer som ska vara med i studien information både skriftligt och muntligt, där till 

exempel studiens upplägg och syfte kan presenteras (ibid.). 

 

Inom svensk forskning finns det ett antal etiska principer att ta hänsyn till och dessa är 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Bryman, 2011). Informationskravet innebär att forskaren måste ge ut information om 

syftet av undersökningen till de personer som ska vara med i studien. Det kan handla 

om att deltagarna ska få reda på de olika delar som är med i undersökningen samt 

deltagarnas frivillighet att avsluta sin medverkan när och om de vill (ibid.). De nämnda 

kraven har det tagits hänsyn till i denna studie. Beträffande informationskravet 

skickades ett missiv (se bilaga 1) ut vid studiens början, där ett antal av dessa kriterier 

nämndes. Deltagarna fick det även presenterat muntligt och skriva under på missivet för 

godkännande. Med nyttjandekravet menar man att det material som samlas in under 

undersökningen endast får användas i den aktuella studien (Bryman, 2011). Det 

insamlade materialet från denna studie kommer enbart att användas till denna uppsats 

och det fick deltagarna vetskap om i missivet (se bilaga 1). Konfidentialitetskravet 

betyder att allt material och insamling av data ska behandlas konfidentiellt och 

obehöriga ska inte kunna komma åt personliga uppgifter om deltagarna i studien. I 

denna studie togs konfidentialitetskravet hänsyn till genom att de underskrivna missiven 

samt de insamlade utvärderingarna kommer att förvaras säkert på Högskolan i Gävle, 

där endast behöriga kan nå dem. I studien nämns heller inga namn eller företagsnamn. 

Studiens resultat presenteras på ett sådant sätt att det inte går att urskilja någon individ. 

Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar i undersökningen har rätt att välja 

och bestämma över sitt medverkande, om personerna inte är minderåriga för då krävs 

oftast målsmans godkännande (ibid.). Detta krav togs om hand på så sätt att deltagarna 

fick information både muntligt och skriftligt att de när som helst i studien fick avbryta 

och att deras deltagande var helt frivilligt. Deltagarna i denna studie var som tidigare 
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nämnts även deltagande i pilotprojektet, vilket gör att de hela tiden var medvetna om att 

utvärderingar och observationer utfördes. 

 

Reliabilitet och validitet 
I en forskningsstudie är det viktigt att studien har god validitet och god reliabilitet. Med 

god validitet menas att man i en studie mäter det som avses mätas (Patel & Davidson, 

2011). Forskaren bör se till att det inte finns något som påverkar det resultatet i studien. 

Att en studie har god reliabilitet innebär att mätinstrumentet som används i studien ska 

vara tillförlitligt och förhindra slumpmässiga fel.  Dessa två begrepp står i relation till 

varandra och i forskning måste det tas hänsyn till båda (ibid.). 

 

För att uppnå god validitet använde jag mig av ansatsen aktionsforskning i min studie, 

då jag ansåg att det kunde mäta det som avsetts med studien. Under studiens gång 

försäkrade jag mig om att metoden mätte det som avsågs mätas genom att se till att 

deltagarna hölls informerade och införstådda med studiens avsikt. Jag gjorde ytterligare 

en medveten handling genom att jag i anslutning till varje träff, sände ut 

delutvärderingar. Vid de individuella träffarna sändes en utvärdering ut till deltagaren 

direkt till vederbörande och det kunde skilja ett par dagar mellan att de olika deltagarna 

hade sina möten. Anledningen att jag valde att sända ut utvärderingarna i direkt 

anslutning till varje möte var för att säkerställa att individen skulle minnas och kunna 

reflektera så mycket som möjligt. 

 

I denna studie kan det diskuteras kring tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten, i 

resultatet. Datainsamlingen i studien skedde dels genom utvärderingar. Då 

utvärderingarna skickades ut via mail efter varje mötestillfälle, var jag medveten om 

vilken deltagare jag fick svaret ifrån. Detta kan ha påverkat hur pass ärliga deltagarna 

vågat vara i sina svar och därmed påverkat tillförlitligheten i resultatet. Samtidigt hade 

deltagarna själva valt att vara delaktiga i aktionsforskningen och menade att de inte 

hade några problem med att vara ärliga och öppna i sina svar. Det eftersom de ville att 

effekterna av pilotprojektet skulle bli så bra som möjligt. Därmed anser jag ändå att 

resultatet är tillförlitligt eftersom deltagarna var engagerade och själva valt att vara 

involverade. Dock hade jag detta tänkbara mätfel i åtanke när jag mailade ut 

utvärderingarna och meddelade deltagarna att det var mycket viktigt för studien att de 

var så ärliga som möjligt i sina svar. För att undvika detta hade jag kunnat använda mig 
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av ett program där utvärderingar kan hanteras, för att säkerställa anonymiteten, men då 

deltagarna var öppna med deras mål i utvärderingarna hade detta kunnat utläsas i alla 

fall. En annan aspekt på reliabiliteten var att utvärderingarna som sändes till deltagarna 

hade öppna frågor och dessa tolkades sedan med hjälp av teman. För att försöka hålla 

god tillförlitlighet i resultatet, läste jag under analysen av datainsamlingen allt otaliga 

gånger för att försäkra mig om att slutresultatet skulle överensstämma med 

datainsamlingen. Likaså dubbelkontrollerade jag citaten så att resultatet inte skulle bli 

missvisande. 
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Resultat 
Resultatet presenteras i form av teman som har framkommit av analys. Materialet är 

insamlat genom observationer vid föreläsningar, workshop, individuella samtal och till 

största delen av delutvärderingar samt den summativa utvärderingen. Resultatet 

presenteras i underrubrikerna Grupp- och individuella aktiviteter, Coachning, Faktorer 

som har påverkat deltagandet, Effekter av pilotprojektet samt Pilotprojektets 

utformning. 

 

Grupp- och individuella aktiviteter 
Deltagarna i studien hade åsikter om både de gruppaktiviteter och de individuella samtal 

som ingick i pilotprojektet men också det generella deltagandet i hela projektet. I det 

stora hela ansåg deltagarna att det varit intressant och lärorikt att delta i pilotprojektet 

och det nämndes även att träffarna har lett till en insikt om att det är viktigt att ta vara på 

den tid man har i livet. Inom gruppaktiviteterna ansåg deltagarna att det var roligt att ha 

teambuilding- och samarbetsövningar. Deltagarna kände att det varit nyttigt att, under 

gruppaktiviteterna, påminnas om viktiga delar som kan leda till ett bättre välmående. 

Flera ansåg att gruppaktiviteterna öppnade upp mycket kollegor emellan och att man 

kom närmare varandra som grupp när olika uppgifter skulle lösas gemensamt. Detta 

framkommer av följande citat: 

 

Att ha gruppaktiviteter var roligt. Mycket skratt men förstås också mycket allvar. Många 

intressanta ämnen diskuterades. 

 

Trots att deltagarna fann gruppaktiviteterna som givande ansåg de flesta att de 

individuella samtalen och den personliga coachningen gett dem mest. Detta belyses 

exempelvis i nedanstående citat: 

 

Nu handlade det om mig – och vi diskuterade mig och jag fick berätta om mig och tänka 

efter. 

 

Deltagarna ansåg att mötena har givit dem en djupare förståelse och de såg det som 

positivt att de, i de individuella mötena, blev påminda om tidigare gruppaktiviteter. 

Många tyckte även att det var positivt med konkreta råd, att det var fokus på 
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personlighet och på personliga egenskaper. Andra åsikter som framkom var att de 

individuella samtalen var trevliga, nyttiga och mycket bättre än deltagaren förväntat 

gentemot de förhoppningar som funnits innan. Deltagarna tyckte att det var bra med de 

individuella samtalen då man hade möjlighet att gå mer in på djupet och få tillfälle att 

prata om just den aktuella deltagaren. En deltagare menade att: 

 

De individuella samtalen har varit själva poängen med upplägget. Att träffas regelbundet 

för uppföljning och för möjlighet att diskutera iakttagelser under resans gång och 

dessutom rikta in sig på vad som ska fokuseras under kommande veckor utan de 

individuella samtalen hade upplägget inte fungerat för min del. 

 

Coachning 
Avseende coachning framkom en del åsikter och tankar kring både upplevelsen av att ha 

en individuell coach samt coachens sätt att arbeta. Deltagarna ansåg att det var bra med 

coachsamtal då det gav en möjlighet till dialog och att det kändes bra att få prata av sig. 

En av deltagarna ansåg att det varit skönt att få utrymme att lätta på skuldkänslorna och 

prata om varför denne exempelvis inte gjort sina uppgifter. De ansåg att coacherna var 

bra och deltagarna kom även med feedback som kan leda till förbättring hos coacherna. 

Deltagarna fann coacherna uppmärksamma och engagerade både från de individuella 

samtalen och gruppaktiviteterna. De upplevde även att coacherna fångade upp det som 

deltagaren tidigare talat om och detta var något som uppskattades. Deltagarna ansåg 

också coacherna vara stöttande, motiverande, öppna, nyfikna, okomplicerade samt 

kunniga. Enligt några av deltagarna har coachens inställning varit betydande. En 

deltagare förklarade: 

 

Coachen har varit väldigt öppen och nyfiken vilket bidragit till att jag har öppnat mig 

och hittat nya vinklar på utvecklingsområden inom mig själv. 

 

Dock ansåg en deltagare att coachen för dennes del hade kunnat vara mer pådrivande:  

 

...för min del skulle coachen kunna ’piska’ lite mer, vara lite mer krävande, bara morot 

fungerar inte för mig. Jag tror att coachen i styrka av sin erfarenhet och kunnande kan 

ställa lite mer krav. 
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När det kommer till det faktum att se på hur det har varit att ha en individuell coach 

tillgänglig har deltagarna nämnt många olika infallsvinklar. Deltagarna menar att det 

varit bra att de fått uppgifter att göra till kommande tillfälle och att coachen hjälpt 

deltagarna att hålla fokus på uppgifterna. Deltagarna ansåg att det varit positivt med tips 

som de direkt kunnat omsätta i praktiken. Coachningen har även varit positiv på så sätt 

att dialogen har utgått från deltagarens läge och vad denne behövt ta itu med. 

Deltagarna upplevde också att coachens val av övningar och uppgifter varit på rätt nivå 

för dem och uppskattat att de tillsammans med coachen fått komma överens om vad 

deltagaren ska fokusera på. Deltagarna tyckte att det har varit intressant och stöttande att 

ha en individuell coach och att det varit bra att coachen givit dem både positiv och 

negativ feedback. En deltagare förklarade: 

 

Med hjälp av rätt stöttning och att få feedback går det att lösa det mesta. 

 

Deltagarna kände sig överlag tacksamma över att de fått chansen att ha en individuell 

coach. En deltagare förklarar vikten av att ha en coach genom följande citat: 

 

… avgörande för att fullfölja det program vi lagt upp. Utan coachen hade det mesta 

runnit ut i sanden. 

 

En deltagare nämnde att coachen ställt frågor där deltagaren fått fundera över sig själv 

och hur denne skulle kunna utveckla sig själv för att få en hälsosammare livsstil. 

Upplevelsen av att ha en coach har varit positiv och när det kommer till de positiva 

förändringar som gjorts hänförs detta till coachen, menar en deltagare. Deltagarna 

beskrev att ett personligt stöd, där man kan ta itu med problem och ha uppföljning kring 

det, är av stor vikt även när man vet vilka förändringar som ska göras. En deltagare 

menade: 

 

Att ha en personlig coach tillgänglig har varit mycket, mycket bättre än vad jag hade 

kunnat föreställa mig. 
 

Att ha en individuell coach anses ha varit mycket positivt då det inneburit att deltagarna 

har kunnat ha väldigt starkt fokus på förändringsprocesserna. Deltagarna tyckte att de 
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genom att ha haft en individuell coach tvingats reflektera över sig själva, både avseende 

mål och deras egna beteenden och vad deltagarna ville förbättra. En deltagare menade: 

 

Bra att kunna reflektera med dig om jag på rätt väg. 

 

Faktorer som har påverkat deltagandet 
Det har framkommit olika faktorer som både positivt och negativt påverkat deltagarens 

deltagande i pilotprojektet. Motivation var ett återkommande tema i utvärderingarna. 

Deltagarna kände sig motiverade, sporrade och inspirerade under pilotprojektet vilket 

påverkat deras deltagande.  

 

Att delta i pilotprojektet har varit mycket positivt. Har gett mig motivation att ta tag i, 

eller fortsätta på inslagen väg när det gäller framförallt kost och motion. 

 

För vissa deltagare berodde detta på att de fick konkreta uppgifter att göra mellan 

gångerna och andra kände att de fick motivation att fortsätta förändra genom att de fick 

feedback kring både positiva och negativa beteenden.  En annan deltagare menade 

också att pilotprojektet har givit motivation till att ta tag i och fortsätta en påbörjad resa. 

Något som kommit på tal under projektets gång är pushningen och stöttningen som 

deltagarna givit varandra, vilket bland annat framkommer av följande citat: 

 

Att pusha varandra kan leda till en högre motivation. 

 

Deltagarna upplevde även att ha de andra deltagarna på samma arbetsplats varit positivt 

då de kunnat ta hjälp av varandra i att fortsätta. En deltagare nämnde att denne haft så 

stark motivation till vissa förändringar att andra har lagts åt sidan ett tag, men tror att 

det andra kommer att tas itu med vartefter. 

 

Något som alla deltagare däremot ansåg vara jobbigt och som påverkat deltagandet 

negativt var att få deras egen tid att räcka till.  

 

… tyvärr har vi inte kunnat ses så ofta, men det beror på min arbetsbelastning… 
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En deltagare tyckte att det var tråkigt då denne inte kunde delta i hela workshopen på 

grund av lite tid, vilket gjorde deltagaren stressad. De flesta av deltagarna kände att de 

hade velat avsätta mer tid för de individuella mötena, men att de hade svårt att få ihop 

det i den situation de befann sig. Den rådande kaotiska arbetssituationen och 

arbetsbelastningen var två faktorer som ansågs vara orsaken till att tiden inte var 

tillfredsställande. De trodde även att detta kunde vara en bidragande faktor till att fokus 

försämrades, vilket framkommer av detta citat: 

 

… det faktum att vi har ganska mycket kaos i vår arbetssituation just nu kan ta bort en 

del fokus. 

 

Effekter av pilotprojektet 
De flesta av deltagarna ansåg att de utvecklats på många olika plan och att de 

fortfarande utvecklas. Genom att ha deltagit i pilotprojektet menar deltagarna att de fått 

en bättre insikt kring vem de är och vilka värderingar de står för. En av deltagarna 

menar att denne har fått in rutiner i livet och insett att även om det är svårt och att det 

många gånger känns omöjligt att följa rutiner så går det att göra en förändring och att 

det handlar om inställning. En av deltagarna upplevde inte att denne har gjort någon 

förändring, men insett att den vill och behöver fortsätta med mental träning.  

 

Några av deltagarna menar att de kommer att ta med sig olika insikter från 

pilotprojektet. Till exempel att man kan förändra invanda beteenden och att det går att 

förändra saker man trodde var omöjligt. De har även fått en insikt i att det är helheten 

som måste förändras och att det inte räcker att göra kortsiktiga lösningar för att nå sina 

mål. En deltagare förklarade det genom följande citat: 

 

Jag har förändrat mitt sätt att se på hur jag ska tänka, vilket har gjort mig till en mer 

positiv person. 

 

Konkreta effekter av att delta i pilotprojektet är exempelvis deltagarnas lärdom av 

vikten av ergonomi. De applicerade det de lärt sig i form av att flera deltagare började 

stå vid sina skrivbord under arbetsdagarna och de påminde även varandra om vikten av 

att röra på sig när de exempelvis hade möten. När det kommer till delen som handlar om 
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kost, var det tre deltagare som ville ha coachning i detta, i de individuella samtalen. De 

ansåg att de fick en större förståelse för hur de åt, vad som saknades och vad det fanns 

ett överskott av. Två av dessa deltagare började äta utifrån vad coachen och deltagaren 

kommit överens om, vilket exempelvis var att äta mer regelbundet, att äta frukost, 

dricka mindre alkohol samt göra medvetna kostval. Några av deltagarna ville under de 

individuella samtalen även fokusera på den fysiska aktiviteten. Två av deltagarna ville 

få en balans i sin träning, en ville bli mer fysiskt aktiv och hos några av dessa deltagare 

handlade det om viktnedgång. Två deltagare började under projektets gång att cykla och 

promenera till arbetet, två ansåg sig ha funnit en balans i hur de skulle träna genom att 

lära sig att lägga träningen på rätt nivå. En del av deltagarna var i början av projektet 

stressade, på grund av arbetsrelaterade faktorer och privata faktorer. Några deltagare 

ansåg sig, under pilotprojektet, ha funnit sådana faktorer de upplever som stressande 

samt några redskap för hur de ska hantera stress. Detta dels genom att ha lärt sig säga 

nej, avsluta arbetsdagen på arbetet och inte ta med jobbet hem samt inse vad de behöver 

göra mer av i livet för att må bra. En deltagare menade att: 

 

Det har varit mycket lärorikt och väldigt nyttigt för mig personligen. Jag har lärt mig att 

lyssna på mig själv och säga nej. 

 

Den del som belyser mental träning har deltagarna i pilotprojektet upplevt som positivt. 

Några av deltagarna har lärt sig att använda mental avslappning i sin vardag, en 

deltagare har tänkt börja med det men inte kommit igång ännu och vissa deltagare har 

börjat fundera över vad som är viktigt i livet och lärt sig lägga fokus på det. En 

deltagare menar även att tankeprocessen pågår för fullt efter pilotprojektets avslut och 

att det troligtvis kan komma att leda till fler förändringar.  

 

Pilotprojektets utformning 
De flesta deltagare hade åsikter om utformningen av pilotprojektet. En av de första 

reaktioner som framkom, vid pilotprojektets start, var att det var ett upplägg som 

deltagarna ansåg kunde passa in bra på deras arbetsplats. Deltagarna upplevde överlag 

att utformningen varit bra, men har även kommit med feedback kring förändringar. De 

ansåg att det var bra med en första och andra föreläsning som presenterade hela 

pilotprojektet och menade att dessa hade en tydlighet rakt igenom. I workshopen 
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menade deltagarna att det var positivt med en öppen och avspänd prägel och att det var 

en bra genomgång då det uppskattades med repetition. Deltagarna ansåg att de genom 

workshopen fick många tankeställare, men att de önskade att det funnits ännu fler 

tankeväckare i form av de som redan var. De ansåg det vara bra med gruppaktiviteter i 

början: 

 

Bra med gemensam start som ledde till positiv stämning och förväntan i gruppen. 

 

I den sista utvärderingen var det några deltagare som önskade att det varit fler 

gruppaktiviteter, en deltagare menade att: 

 

… eftersom att nästan alla var inne i ett eget program så kanske man skulle kunna 

utnyttja varandra för att pusha. Kanske uppmuntra till att vi stöttar varandra och/eller att 

lägger in någon gruppträff mitt i projektet. 

 

När det kommer till reflektioner kring de individuella mötena ansåg deltagarna att det 

varit positivt med en tydlig struktur och plan kring vad de skulle arbeta med. De menar 

att det var positivt med en övergång från tidigare möten där allt skedde på ett generellt 

plan. Något ytterligare som upplevdes som positivt var känslan av att coachen hade en 

plan för varje möte, genom att starta mötet med ett upplägg.  

 

En reflektion inför det första kartläggningsmötet var att deltagarna själva hade kunnat 

förbereda sig bättre med hjälp av någon typ av frågeformulär som hade satt deltagaren 

på spåret inför diskussionen. En annan reflektion som framkom var att deltagaren och 

coachen, vid det första individuella mötet, översiktligt skulle kunna gå igenom hela 

resan:  

 

… att man vid första tillfället som man träffas tittar igenom hela resan, d v s att jag 

kommer med och redan från början vet översiktligt vad vi ska göra. 

 

Deltagarna ansåg överlag att det var positivt med väl tilltagen tid i det första 

individuella mötet då det slapp bli stressigt. En deltagare ansåg ändå att det fanns så 

mycket att prata om i de individuella samtalen att det var svårt att få tiden att räcka till. 
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Skulle kunna ha pratat ännu mer om kostfrågor men tiden blir knapp när man pratar så 

mycket… 

 

Mellan alla individuella möten hade deltagarna uppgifter att göra hemma och en 

kommentar kring detta var att det var positivt och att deltagaren kanske även skulle 

kunna få någon form av dokument att fundera över inför kommande möte. Slutligen 

ansåg några deltagare att det varit skönt att pilotprojektet varit kravlöst, då det har lett 

till att de har fått en chans att tänka på sig själv och även hur man kan arbeta för att må 

bättre. 
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Resultatanalys 
Nedan kommer resultatet att analyseras utifrån teorierna Learning by Doing och Stages 

of Change, dessa teorier har tidigare presenterats under rubriken Teorier (se sidorna 10-

11). 

 

Analys utifrån Learning by Doing 
I resultatet går det att utläsa att deltagarna uppskattade att lära sig tillsammans, genom 

de gruppaktiviteter som var med i pilotprojektet. De ansåg sig komma närmare varandra 

genom att försöka lösa uppgifter tillsammans. Dewey ansåg att individer, för att skapa 

gemenskap, behöver sociala aktiviteter (Egidius, 2009), vilket deltagarna i pilotprojektet 

också nämnde. I de individuella mötena som deltagarna hade ansåg de att det var 

positivt att få konkreta råd och uppgifter som de kunde utföra i praktiken. I teorin 

Learning by Doing handlar det om att praktisera teorin, för att utvecklas (Egidius, 

2009), vilket deltagarna i pilotprojektet upplevde. Likaså menar deltagarna att coachen 

varit kunnig och avgörande för att kunna fullfölja det program denne påbörjat. Dewey i 

sin tur förespråkar också att vägledas av någon med kompetens inom området (Egidius, 

2009). En deltagare nämnde att coachen har påverkat denne på ett sätt att deltagaren fått 

fundera över sig själv och hur en utveckling skulle kunna se ut, vilket jag även kopplar 

till Deweys tankar om att individen ska få en möjlighet att utvecklas genom att 

praktisera och, i detta fall, själv få fundera ut praktiska lösningar. Med Learning by 

Doing menas det även att människan blir medveten om sin omvärld genom 

reflekterande handling (Egidius, 2009). Deltagarna uppskattade att de, tillsammans med 

sin coach, kommit fram till vad de skulle fokusera på vilket jag anser handla om att 

individen lär sig genom att göra. 

 

Analys utifrån Stages of Change 
I modellen Stages of Change ingår olika stadier, vilka har beskrivits i rubriken ”Teorier” 

(se sidan 11). Vid en genomgång och analys av resultatet samt reflektionerna i 

processen kan deltagarnas åsikter och kommentarer kopplas samman med vissa steg i 

Stages of Change. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individ i en beteendeförändring 

och vilket stadie de befinner sig, då detta påverkar hur och vad som motiverar dem 

(Glanz, Rimer & Viswanath, 2008). Vissa deltagare i detta pilotprojekt varken trodde 

eller ansåg att de behövde förändra något, medan andra var tydliga med att berätta att de 
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ville förändra sin livsstil och visste även vad de ville förändra. En av deltagarna hade 

velat ha mer krav från sin coach, vilket jag tyder som att denne deltagare redan befinner 

sig i handlingsstadiet. I handlingsstadiet är socialt stöd och feedback viktigt (Glanz et 

al., 2008). Hos några av de deltagare som inte själva ansåg att de hade något att 

förändra, gjordes nya upptäckter under pilotprojektets gång vilket innebär att de vid 

projektets början var i förnekelsestadiet. Deltagarna ansåg att träffarna har lett till en 

insikt om att det är viktigt att ta vara på den tid man har i livet, vilket jag anser tyder på 

att de fått fundera över om det finns delar i livet som deltagarna ville förändra. Detta 

kan även ses i begrundandestadiet, där individen kan få hjälp med en ökad medvetenhet 

kring eventuella problem (Glanz et al. 2008). Likaså kan man tänka sig att deltagarna 

stärktes i begrundandestadiet genom att de stöttats i att reflektera över sig själva, sina 

mål, beteenden och vad de ville förbättra. Deltagarna nämnde att de ansåg det vara 

viktigt att påminnas om viktiga delar som kan leda till ett bättre liv. De behövde 

påminnas om förändringarna som gjorts vilket Glanz et al. (2008) benämner i 

underhållsstadiet och menar att det är viktigt då individer i detta stadie motiveras av det.  

En deltagare ansåg sig ha fått in rutiner i livet och även insett att det går att förändra 

sådant som man trott varit omöjligt. De flesta deltagarna ansåg att de utvecklats på 

många olika plan och att de fortfarande utvecklas. Dessa kan återges i handlingsstadiet 

där förändringen skett inom de senaste sex månaderna och där socialt stöd och feedback 

är en motivationsfaktor (Glanz et al., 2008). 
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Diskussion 
Nedan kommer studien att diskuteras i form av två underrubriker, vilka är 

Resultatdiskussion och Metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 
Rubriken Resultatdiskussion presenteras även denna i ytterligare underrubriker, som 

kommit att kallas Deltagande i ett hälsofrämjande projekt, Utformningen av ett 

hälsofrämjande projekt, Coachens betydelse samt Faktorer som kan påverka 

deltagandet i ett hälsofrämjande projekt. 

Deltagande i ett hälsofrämjande projekt 

Deltagarna i det hälsofrämjande pilotprojektet upplevde det positivt att vara deltagare. 

Av resultatet i studien går det att utläsa att några av deltagarna lärt sig hantera stress, 

insett vad de behöver göra mer av för att må bra samt börjat fokusera på det som de 

anser vara viktigt i livet. Dessa effekter av pilotprojektet kopplar jag samman med 

Antonovskys begrepp KASAM, vilket innebär att känna hanterbarhet, meningsfullhet 

och begriplighet i livet även när man utsätts för olika påfrestande situationer 

(Antonovsky, 2005). Deltagarna upplever att de lärt sig bemästra olika påfrestningar, 

exempelvis genom att ha lärt sig säga ifrån och inte ta med sig arbetet hem. Detta kan 

även sammankopplas med empowerment, som innebär att en individ, genom lärande, 

tar kontroll över sitt eget liv (Västra Götalandsregionen, 2010). En av deltagarna menar 

att pilotprojektet har satt igång en tankeprocess kring vad som är viktigt, vilket 

förhoppningsvis kan leda till starkare empowerment. Deltagarna i studien upplevde det 

som positivt att de fick vara med och påverka vad deras mål med insatsen skulle vara 

samt var fokus skulle ligga. Tengland (2016) menar att hälsofrämjande interventioner, 

där det tas hänsyn till självbestämmande hos individen och förutbestämda mål kring vad 

insatsen ska leda till, påverkar resultatet positivt. Dock kan självbestämmande leda till 

en fortsättning av ett osunt leverne (ibid.). Deltagarna i min studie hade själva för avsikt 

att få en hälsosammare livsstil, därmed var deras möjlighet till medbestämmande endast 

positivt. Deltagarna i denna studie upplevde att pilotprojektet varit positivt på det 

mentala planet, vilket stärks av andra studier, exempelvis studien av Albarran, 

Heilemann och Koniak-Griffin (2014). 
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Utformningen av hälsofrämjande projekt 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna uppskattade de individuella mötena mer än 

vad de uppskattade gruppaktiviteterna. Samtidigt som de ansåg att det var bra att även 

ha gruppaktiviteter. I och med att de flesta av deltagarna nämnde att det varit positivt för 

gemenskapen och att de velat ha ytterligare en gruppaktivitet i ett senare skede under 

pilotprojektet upplever jag det som att en blandning av grupp- och individuella 

aktiviteter är att föredra i hälsofrämjande projekt. Vikten av att ha stöd från gruppen 

visas i Arnesson och Ekbergs (2005) studie, där det anses att en god 

gruppsammanhållning kan leda till att arbetsplatsen blir en hälsofrämjande arena. 

Genom gruppaktiviteter skapas en starkare sammanhållning och det är något som 

deltagarna i min studie poängterat. I Shain och Kramers (2004) studie visade det att 

interventioner bör riktas mot både individ och organisation för att få bästa resultat 

gällande hälsan. Det går att diskutera mot pilotprojektet i denna studie som inte riktat 

sig mot organisationen, utan mestadels på individ- och gruppnivå. Dock upplever 

deltagarna i denna studie att effekterna varit goda. Kanske hade effekterna blivit 

starkare om projektet även riktat sig mot organisationen och utformningen av arbetet på 

den arbetsplatsen. Vissa deltagare upplevde att de ville ha mer förberedelse inför de 

individuella samtalen och även material att fundera över mellan samtalen. Detta är 

något att ta med sig som en lärdom av detta projekt och applicera på framtida 

hälsofrämjande interventioner. Torp, Eklund och Thorpenberg (2011) fann i deras 

litteraturöversikt att de flesta interventionsstudier hade fokus på beteendeförändring 

med ett syfte att förbättra de anställdas empowerment. Ett stärkt empowerment, dock 

med andra ord, uppmärksammades även av deltagarna i min studie. 

Coachens betydelse 

Generellt går det utifrån resultatet i denna studie att utläsa att deltagarna upplevde det 

vara positivt att ha en coach tillgänglig under förändringsprocessen. De ansåg även att 

coachen var rätt för dem, genom att den gav feedback, stöttning och uppgifter på en 

passande nivå. Palmer, Tubbs och Whybrow (2003) menar att coachning används för att 

underlätta för individer, handleda dem och utveckla färdigheter och prestationer. I 

studien av Albarran, Heilemann och Koniak-Griffin (2014) visade resultatet att 

deltagarna upplevde hälsoinspiratörerna som en motivation till att vilja göra en 

förändring. Där nämndes tre faktorer, vilka även nämndes i denna studies resultat; rätt 

verktyg, stöd och support samt information och kunskap. Deltagarna i min studie 
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uppskattade att coachen ledde in dem på nya banor samt gav råd och tips som direkt 

kunnat omsättas i praktiken. Detta belyses i Irwin och Morrows (2005) två första teorier 

om coachning; att coachen ger råd och vägledning samt att coachen finns som stöd och 

hjälp kring exempelvis hälsorelaterade problem. Deltagarna i pilotprojektet kände att de, 

utan sin coach, inte hade kommit lika långt i förändringsprocessen. Det är en tanke med 

coachning, att det är just coachens uppgift att leda och hjälpa klienten till att nå sina mål 

(Palmer et al., 2003). Albarran et al. (2014) nämner även att deltagarna ansåg att 

hälsoinspiratörernas roll som coach och rådgivare samt deras vägledning och sociala 

stöd var en förutsättning för att klara av att göra livsstilsförändringar. Detta poängteras 

genom hela resultatet i min studie. Palmer et al. (2003) menar även att coachen kan 

upplysa och utbilda sin klient inom hälsa och finnas som stöttning mot de uppsatta 

målen. Detta är något som visas av deltagarnas svar i denna studie, där coachen 

tillsammans med deltagarna funnit sätt att utvecklas inom området hälsa samt 

gemensamt kommit överens om var deltagarens fokus ska ligga. Dock fanns det 

skillnader i hur deltagarna ville ha sin stöttning, där en deltagare hade behövt att 

coachen krävde lite mer. Detta är något att se över för att kunna coacha en deltagare på 

ett sätt som fungerar för just den individen. 

Faktorer som kan påverka deltagandet i ett hälsofrämjande projekt 

Det finns olika faktorer som påverkar möjligheten och även viljan att vara med i ett 

hälsofrämjande projekt. Robroek et al. (2009) fann att deltagandet var högre om 

arbetsplatsen var mindre, vilket stärks av min studie som utfördes på ett mindre företag 

och där deltagandet var relativt högt. I denna studie nämndes två faktorer, en som 

påverkade deltagarna positivt och en negativt. Beträffande begreppet motivation 

nämnde deltagarna att de fick motivation av socialt stöd från både coach och 

arbetskamrater. De kände sig motiverade av att få delta i ett hälsofrämjande projekt, 

vilket kan kopplas till studien där deltagarna ansåg det vara en förmån att vara med i ett 

sådant projekt (Taylor, Pilkington, Montgomerie & Feist, 2016). Deltagarna i min studie 

ansåg även att pilotprojektet i sig har motiverat dem att fortsätta på påbörjad 

livsstilsförändring. Motivation uppstod även genom deltagarnas upplevelser av konkreta 

uppgifter mellan mötena. Hein (2012) menar att motivation uppkommer av olika 

faktorer, om vi ska koppla detta till min studie ligger teorin om företagets samt 

individens betydelse närmast. Företagets betydelse visas genom att miljön på 

arbetsplatsen samt uppskattning arbetstagare emellan motiverat deltagarna att fortsätta 
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pilotprojektet. Gällande teorin om individen motiveras hon av att sätta upp mål och att 

själv bestämma över dessa (Hein, 2012), vilket deltagarna i denna studie motiverats av. 

Hein (2012) menar även att inre och yttre motivationsfaktorer kan påverka individen. I 

denna studie har deltagarna påverkats av inre motivationsfaktorer, vilket betyder att de 

motiverats av deras egen utveckling och prestation (Hein, 2012). 

 

När det kommer till den uppmärksammade faktorn som negativt påverkat deltagandet 

handlar det om tidsbrist. Taylor, Pilkington, Montgomerie och Feist (2016) visar, 

liksom i min studie, att en av de största utmaningarna för att kunna delta i ett 

hälsofrämjande projekt handlar om tid. Vissa deltagare i pilotprojektet upplevde att de 

hade hög arbetsbelastning och kaos på arbetsplatsen som gjorde att de inte kunde vara 

så deltagande som de önskade. Enligt de nya föreskrifterna som kom i mars 2016 har 

arbetsgivaren ett ansvar att se till att de anställda exempelvis inte har en för hög 

arbetsbelastning samt kontrollera att arbetstider inte leder till ohälsa (Arbetsmiljöverket, 

2016). Eftersom det är arbetsgivarens ansvar är ett projekt som detta en möjlighet att 

utbilda sin personal kring hälsa. Därmed bör en minskad arbetsbelastning i samband 

med hälsofrämjande projekt vara en möjlig åtgärd för att få personalen att kunna vara 

mer delaktiga. Det är något som skulle kunna ses över och kan vara något att ta med till 

framtida forskning; att studera hur individer ska göra för att kunna prioritera sig själva 

samtidigt som de ska arbeta. Likaså visas det i litteraturöversikten av Robroek et al 

(2009) att det fanns få studier som undersökte arbetsrelaterade faktorer som en påverkan 

på deltagande. Därmed anser jag att det finns ytterligare anledningar till att göra 

fortsatta studier inom det området. 

 

Metoddiskussion 
Aktionsforskning får både positiva och negativa kommentarer (Bryman, 2011). Vissa 

menar att forskaren kan bli alltför partisk och att studien därmed inte blir sanningsenlig, 

medan andra anser att det är en positiv metod då det kan engagera människor att 

samarbeta fram lösningar istället för att tvinga på individer något de inte vill (ibid.). 

Hade jag gjort om min studie hade min ansats fortfarande varit aktionsforskning, då jag 

anser att det är en bra form att använda för att utvärdera denna typ av projekt. Reason 

och Bradbury (2001) menar att människor genom att vara involverade, blir stärkta och 

berättigade och därmed kan komma med nya insikter som kan leda till utveckling. 

Vilket är en av de anledningar till varför jag valt aktionsforskning. Deltagarna som var 
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med i studien var engagerade i både sin medverkan i projektet och i studien och detta 

tror jag kan åsyftas till studiens ansats. Aktionsforskning är även en intressant metod att 

använda sig av, då det utvärderar projektet på flera olika plan och slutsatsen blir 

omfattande.   

 

Hade jag gjort om denna studie hade jag till viss del använt mig av samma 

datainsamlingsmetod. Jag hade använt mig av delutvärderingar samt observationer 

under projektets gång. Dock hade jag förändrat insamlingen av den slutliga 

utvärderingen. Detta beroende av att det var problematiskt och tidskrävande att få in de 

sista utvärderingarna. För att få svar på den slutgiltiga utvärderingen hade jag istället 

använt mig av intervjuer eller fokusgruppsamtal som insamlingsmetod. Det finns olika 

typer av intervjuer (Bryman, 2011), men i detta fall hade jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en 

intervjuguide med särskilda teman och att personen som intervjuas då har en relativt 

stor frihet i utformningen av svaren (Bryman, 2011). Intervjuer i denna form anser jag 

vara en bra insamlingsmetod då man får tillgång till materialet vid intervjutillfället och 

deltagarna får möjlighet att svara fritt. Fokusgruppssamtal skulle också ha varit en 

användbar insamlingsmetod till den slutliga utvärderingen. Fokusgruppssamtal innebär 

en gruppintervju där olika deltagare är medverkande och där frågorna som ställs är inom 

ett område som är relativt avgränsat och där fokus vilar på gruppens samspel och 

gemensamma åsikter (Bryman, 2011). Fokusgruppssamtal är en blandning mellan en 

fokuserad intervju och en gruppintervju, i dessa två metoder diskuteras olika 

frågeställningar och de som intervjuas får chansen till att tala om det som hänt i en viss 

situation (ibid.). Därför skulle fokusgruppssamtal vara en bra insamlingsmetod, då alla 

deltagare varit med i samma pilotprojekt. I detta samtal hade de kunnat diskutera sina 

erfarenheter tillsammans. Men å andra sidan hade kanske personerna som intervjuats 

påverkats av varandra och resultatet hade då inte blivit detsamma som det blev nu, med 

individernas egna reflektioner och åsikter.  

 

Ytterligare en reflektion är om studiens resultat blivit annorlunda med fler deltagare, det 

vill säga genom ett större urval. Just när ansatsen var aktionsforskning tror jag att ett 

större urval hade gjort att det blivit ett bredare men mer svåranalyserat resultat. Sju 

personer anser jag ha varit lagom i denna studie, då alla har fått vara lika delaktiga och 

fått sina åsikter hörda. Det går dock inte att generalisera resultatet på större grupper, 
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resultatet blir därmed inte representativt för andra grupper. Bryman (2011) menar att det 

inte är möjligt att generalisera de resultat som framkommer på andra miljöer, då just 

kvalitativa forskningsstudier ofta sker på ett fåtal individer och, som i detta fall, mindre 

organisationer. 
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Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur det upplevdes att delta i ett hälsofrämjande 

pilotprojekt samt hur det upplevdes att ha en individuell coach tillgänglig under 

processen. Deltagandet i pilotprojektet har ansetts vara lärorikt och intressant. Det har 

genom denna studie visat sig att upplevelsen av att ha en coach tillgänglig vid en 

livsstilsförändring varit positiv. En individuell coach upplevs av deltagarna som en 

tillgång samt en bidragande faktor till förändring. Som en utvärdering av utformningen 

av projektet har deltagarna uppskattat att ha både gruppaktiviteter och individuella 

samtal, dock menar deltagarna att de fått ut mer av de individuella samtalen. En viktig 

aspekt som framkommit av studien är arbetsbelastningen på företaget. Den upplevda 

stressen hos deltagarna i denna studie kan därför behöva ses över. Den höga 

arbetsbelastningen samt brist på tid har varit en negativ faktor i möjligheten att delta i 

pilotprojektet, samtidigt som motivation har varit en positiv faktor för deltagandet. 

 

Vidare forskning 
Jag anser att det skulle vara intressant att utföra fler studier inom samma område som 

denna studie. Dels för att kunna jämföra resultat men även för att hälsofrämjande 

insatser är ett aktuellt och mycket viktigt område. Vidare forskning skulle kunna vara 

att använda andra metoder för att se om de skulle fungera bättre än vad detta 

pilotprojekt har gjort, till exempel projekt som är utformade på andra sätt. Det skulle 

även vara intressant att göra samma aktionsforskning men på en annan mål- och 

yrkesgrupp för att se om det finns skillnader i mottagande och reaktioner från 

deltagarna.  
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Bilaga 1 
Missiv 

 

Hej! 

Jag heter Madeleine Sundström och läser sista terminen på hälsopedagogiska 

programmet på högskolan i Gävle. Nu under vårterminen kommer jag att göra mitt 

examensarbete och skriva min kandidatuppsats. Jag har valt att studera det 

hälsofrämjande projekt som under våren kommer att pågå på ditt företag och göra en 

deltagande aktionsforskning av detta. Det innebär att jag kommer att vara deltagande i 

projektet och även utvärdera det. Utvärderingarna kommer att ske löpande under 

projektets gång och tillsammans med dig. Ditt medverkande kommer att behandlas 

konfidentiellt och du kommer att vara helt anonym i studien och även i uppsatsen. Du 

kan avbryta din medverkan i projektet och studien om och när du vill. Uppsatsen 

kommer att presenteras för mina studiekamrater, handledare samt examinator och 

kommer sedan att publiceras i DIVA. 

 

Jag godkänner mitt medverkande i studien 

 

_______________________________________________________ 

Underskrift   Datum och ort 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare: 

 

Författare:    Handledare: 

Madeleine Sundström   Paula Larsson 

hfk13msm@student.hig.se   paula.larsson@hig.se  

073-xxxxxxx    026-xxxxxx 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Sundström 
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Bilaga 2 
Delutvärdering 

Utvärdering av… 

 

 

Vad var bra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad var mindre bra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt skulle det kunna förbättras? 

 

 

 

  



 
 

 

Bilaga 3 
Summativ utvärdering 

Utvärdering av pilotprojekt 

 

1. Hur känner du att det har varit att delta i pilotprojektet? 

 

 

2. Hur har coachen påverkat dig under förändringsprocessen? 

 

 

3. Hur var din upplevelse av att ha en individuell coach? 

 

 

4. Hur var det att ha gruppaktiviteter (i form av föreläsning och workshop)? 

 

 

5. Hur var det att ha individuella samtal? 

 

 

6. Känner du att du har förändrat något under projektets gång? I sådana fall – vad? 

 

 

7. Vad kan du ta med dig från detta pilotprojekt? 

 

 

8. Ur en helhetssyn – vad skulle du vilja förändra och förbättra? 

 

 

9. Har du något ytterligare att tillägga? 
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