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Sammanfattning 
Det är av stor betydelse att varje enskild individ tar ansvar för sin livsstil för att främja sin 
hälsa. Problemet idag är ofta att individen känner till konsekvenserna av en viss livsstil, men 
vet inte hur det riskfyllda beteendet ska ändras. Hälsoprofilbedöming (HPB) är en metod där 
man genom samtal överför kunskaper och ökar medvetenheten om de deltagandes livs- och 
arbetssituation, samtidigt som hälsoprofilbedömaren motiverar till en sundare livsstil.  Syftet 
med denna studie var att undersöka hur individer påverkas av en hälsoprofilbedömning samt 
belysa vilken/vilka delar av hälsoprofilbedömningen individer uppmärksammar och 
vilken/vilka levnadsvanor som dessa i så fall förändrar. För att kunna besvara vårt syfte valde 
vi att använda oss av en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning som 
delades ut till ett representativt urval (n=193) på olika företag i Östergötland och Skåne. 
Genom vårt resultat fann vi att deltagarna i störst utsträckning hade förändrat sina 
motionsvanor efter deras senaste HPB. Dock var det kosten som flest individer ansåg sig ha 
påverkats av. Vi som blivande folkhälsopedagoger anser att HPB är en effektiv metod för att 
stödja och främja individer vid förändring av levnadsvanor. 
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hälsa, dialog, arbetsplats och motivation.
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Abstract 
It`s important that every person take responsebly for her own lifestyle to promote health. 
Today the individuel often knows the consequense of a certain lifestyle, but she doesn`t know 
how to change the negative behavior. Health profile assesment (HPA) is a method where you 
through conversation transfer knowledge and awarness about the member. The healthprofiler 
also motivate to a healthier lifestyle. Our purpose with this studie was to examine how 
individuels effects of a health profile assesment also illuminate which part of the health 
profile assesment the individuels have noticed and which way of living they change. To 
answer our purpose we used a quantitative transverse study in the way of 
questionnairexamination as we shared to a selection (n=193) on different companies in 
Ostergotland and Scania. Through our result we noticed that the exercisepart was the easiest 
part to pay attention to and also to make a behaviorchange. Although it was the dietpart that 
influenced most individules. As a future as healtheducationalist we think that HPA is an 
efficacy method to support and promote individuels in their habits of living.      
 
 
Keywords: Habits of Living, health profile assesment (HPA), physical health, psysical health, 
social health, dialogue, workplace and motivation. 



Förord 
 
”Om jag vill lyckas med att föra en människa 
 mot ett bestämt mål måste jag först 
 finna henne där hon är och börja just där.” 
 
Sören Kirkegaard, dansk filosof 
 
I dagens samhälle finns en tendens till att arbete med människors hälsa övergår från 
rehabilitering till främjande och förebyggande insatser. Det finns många metoder att mäta och 
främja hälsa hos en individ, vilket kan vara till hjälp vid arbete på så väl grupp och som på 
individnivå. Hälsoprofilbedömning (HPB) är en metod som vi har kommit i kontakt med 
genom våra praktikplatser som blivande folkhälsopedagoger våren 2004.  Det är en metod 
som dels teoretiskt och dels praktiskt analyserar hälsan hos en individ. Vi vill med denna 
undersökning få en pedagogisk inblick i hur en HPB fungerar.   
 
Denna undersökning har varit genomförbar tack vare våra respondenter. Vi vill tacka dem för 
att de delat med sig av sina erfarenheter gällande HPB. Vi vill även tacka företag som hjälpt 
oss hitta respondenter. Ytterligare ett tack vill vi rikta till kontaktpersonerna som varit 
ansvariga vid utdelning och insamling av enkäterna. 
 
Vi vill tacka Ingemar Andersson för hans stöd, hjälp och stora engagemang under tiden då vi 
arbetat med denna uppsats. Han har varit en exemplarisk handledare som alltid funnits till 
hand för oss.   
 
Den största delen av uppsatsen har vi genomfört tillsammans. Dock har vissa delar i arbetet 
delats upp då vi arbetat på olika håll i landet med enkätutdelningen. Uppdelningen av arbetet 
har varit jämt fördelad och det skriftliga materialet har bearbetats gemensamt. Vi anser att 
denna undersökning har gett oss bred kunskap och erfarenhet i kvantitativa studier men även 
en inblick i hur metoden HPB berör individen. Denna metod kan användas av 
folkhälsopedagoger för att främja hälsa hos individer. Vi hoppas att andra som använder sig 
av HPB kan ha användning av vårt material. 

 

 
Kristianstad 2005 
 
Maria Hamrén Larsson och Sara Kvist 
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Bakgrund 

Hälsan i Sverige idag  
Sverige borde vara ett friskt land. Den svenska befolkningen har en av de högsta 
medellivslängderna i världen och arbetsmiljölagstiftningen är en av de mest utvecklade och 
strängaste i världen. Livsstilen har stor betydelse för hälsan. Regelbunden motion, bra 
kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre balans i 
tillvaron leder till bättre hälsa och längre medellivslängd. Trots detta är det konstaterat att en 
majoritet av svenska befolkningen är fysiskt inaktiv samt äter felaktigt och för mycket. 
Rökningen minskar inte i önskvärd omfattning och dessutom har en del individer svårt att 
hålla alkoholkonsumtionen på rimlig nivå. Sverige kan alltså även ses som ett sjukt land. 
Ständigt kommer det nya uppgifter som visar på skrämmande siffror angående 
sjukskrivningar, utmattningsdepressioner, övervikt, stress och fysisk inaktivitet till följd av en 
ohälsosam livsstil (Primärvården Region Skåne, 2003).  

Definition av livsstil och levnadsvanor 
Livsstilen är ett uttryck för hur en individ väljer att leva utifrån sin livssituation. Den uttrycker 
identitet och social tillhörighet. Livsstilen är en viktig del av den identitet med vilken 
individen uttrycker gemenskap med andra människor. Valet av livsstil görs i ett socialt och 
kulturellt sammanhang (Socialstyrelsen, 2005). Levnadsvanor kan ses som en del av 
livsstilen. Faktorer som utgör individens levnadsvanor är mat, motion, sömn, alkohol och 
tobak (Winroth & Rydqvist, 1995). Begreppet levnadsvanor innebär betraktande av vanor i 
relation till strukturen i individens omgivning (Pellmer & Wramner, 2002). Det finns ett starkt 
samband mellan hälsorelaterade levnadsvanor och människors livsvillkor samt individens 
sociala position. Levnadsvanorna påverkas av kultur, traditioner, ekonomiska villkor, 
arbetslöshet, utbildning, socioekonomisk tillhörighet och socialt deltagande (Socialstyrelsen, 
2005). Det är av stor betydelse att varje enskild individ tar ansvar för sin livsstil för att främja 
sin hälsa (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004).  

Hälsa  
Det finns inte någon entydig definition av begreppet hälsa som kan användas i alla 
sammanhang (Pellmer & Wramner, 2002). Den mest kända definitionen av begreppet hälsa är 
”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte enbart frånvaron 
av sjukdom eller krämpor” vilket har dokumenterades av Världshälsoorganisationen, WHO, 
år 1947 (WHO, 2004). Den fysiska hälsan kan vara en god kondition, en god kroppskontroll 
och en anpassad kroppshållning. Den psykiska hälsan representeras av låga stressnivåer, 
kamratskap och en känsla av tillhörighet. Gruppgemenskap på arbetet, allmän trivsel och en 
möjlighet att påverka sitt dagliga liv utgör den sociala hälsan (Primärvården Region Skåne, 
2003). En annan definition på hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att 
klara av vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga mål (Winroth & 
Rydqvist, 2002).  
 
Det finns olika faktorer i livet som har betydelse för vår hälsa. Det handlar till viss del om 
genetik, vilket vi inte kan påverka. En annan betydande faktor är levnadsvillkoren vilka kan 
vara svåra att påverka. Däremot har livsstilen och kunskap om hälsosamma levnadsvanor en 
stor betydelse för hälsan och detta är faktorer som individen själv kan påverka. Problemet 
idag är ofta att individen känner till konsekvenserna av en viss livsstil, men vet inte hur det 
riskfyllda beteendet ska ändras (Primärvården Region Skåne, 2003). Detta arbete valdes att 
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utgå från WHO:s definition av hälsa då den innefattar den fysiska, psykiska samt den sociala 
hälsan vilket har en tydlig koppling till strukturen i en metod som kallas 
hälsoprofilbedömning (HPB). En HPB mäter den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos en 
individ. Denna studie kommer att behandla HPB då författarna valt att fördjupa sig i denna 
metod. 

Mål för hälsan  
I denna studie har kopplingar gjorts dels till WHO: s hälsomål samt till Sveriges nationella 
mål. WHO (1999) har sammanställt mål i ett dokument som kallas ”Hälsa 21- hälsa till alla på 
2000-talet”. Dessa mål har sammanställts för att främja hälsan bland världens befolkning. 
Alla länder har dock inte samma förutsättningar gällande främjandet av hälsa, varför målen är 
anpassade till olika regioner. De mål som är utformade av WHO och som valts att använda i 
denna studie är följande: 
 

• Mål 6: år 2020 skall människors psykosociala välbefinnande förbättras och ett väl 
utbyggt och mångsidigt vårdsystem skall finnas tillgängligt och åtkomligt för dem 
som har psykiska hälsoproblem. Ett av delmålen i mål 6 är att förekomsten av 
psykiska problem, och den hälsofara de utgör, skall minskas väsentligt och människor 
skall ha en bättre förmåga att hantera stress i olika livssituationer (WHO, 1999). 

 
• Mål 11: år 2015 skall människor i hela samhället ha tillägnat sig en hälsosammare 

livsstil. Ett av delmålen i mål 11 är att avsevärt fler människor skall tillägna sig 
hälsosamma beteenden bl.a. i fråga om kost och motion (a.a.). 

 
• Mål 12: minska skadorna av alkohol, narkotika och tobak, vilket innebär att till år 

2015 skall skadeverkningarna från beroendeframkallande substanser som tobak, 
alkohol och andra psykoaktiva droger ha minskat påtagligt i alla medlemsstater (a.a.).  

 
Den svenska folkhälsopolitiken utgår även från elva målområden. Målens mening är att 
myndigheter, landsting och kommuner ska skapa förutsättningar för den svenska 
befolkningen att tillsammans sträva efter en god och jämlik hälsa. Tanken är att 
samhällspolitiken ska utgå från dessa riktlinjer. Målen fokuserar på de faktorer i samhället 
som påverkar folkhälsan vilket är livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor (Ågren, 
2003). 
 
Följande nationella mål kopplas till HPB: 
 

• Mål 9: ökad motion bland befolkningen (Ågren, 2003).  
 
• Mål 10: goda matvanor och säkra livsmedel (a.a.). 

Förändring av levnadsvanor 
Genom forskning har det visat sig att många människor vill leva sunt och känner till vad som 
krävs för att göra det (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). Trots detta har många i den 
svenska befolkningen osunda levnadsvanor då praktisk erfarenhet och forskning talar för att 
det är svårt att påverka människors levnadsvanor (Andersson & Malmgren, 1989). Forskning 
visar att ökad allmän hälsoupplysning inte är någon effektiv metod att påverka människors 
livsstil. Ett effektivt sätt att påverka människor är när två personer samtalar med varandra. 
Personerna ska ha likvärdiga roller, initiativ, intresse, status etc. Vid ett samtal dessa 
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människor emellan finns ofta ett ömsesidigt intresse av att dela med sig och ta del av 
informationen. För att samtalen ska bli ett verksamt medel för att ge en sundare inriktning på 
människors livsstil krävs det att denna typ av samtal standardiseras så att de kan användas 
metodiskt, då samtalet annars kan uppfattas som tillgjort. Det är viktigt att kommunikationen, 
i detta fall språket och kunskapsnivån, är anpassat till individen (Andersson, Malmgren och 
Johrén 2004). Vid förändring av levnadsvanor är det viktigt att individen tror på sig själv och 
att individen själv har kontrollen för att nå resultat. Det är även viktigt att individen har tilltro 
till ett specifikt beteende i en specifik situation (Arborelius, 1999). Även individens attityd till 
ett visst beteende har stor betydelse vid förändring (Malmgren, 1989). 

En metod för förändring av levnadsvanor 
HPB är en metod där man genom samtal överför kunskaper och ökar medvetenheten om 
individens livs- och arbetssituation, samtidigt som hälsoprofilbedömaren motiverar till en 
sundare livsstil. Metoden ger en grund för ett metodiskt och effektivt friskvårdsarbete 
(Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). HPB är en svensk varumärkesskyddad metod som 
mäter den fysiska, psykiska samt den sociala hälsan hos en individ för att främja en hälsosam 
livsstil (Andersson, Forsberg & Malmgren, 1999). Syftet med metoden är att genom 
kommunikation öka medvetenheten hos individen om de föreställningar som ligger bakom 
olika hälsovanor så att de kan omprövas.  (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). 

Hälsoprofilbedömningens bakgrund 
HPB vilar på beprövad erfarenhet (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004) då den utvecklades 
och prövades när en omfattande friskvårdsverksamhet vid Saab Aerospace (fd Saab – Scania) 
i Linköping byggdes upp 1968-1978 (Malmgren, 1989). Samarbetet mellan upphovsmännen 
till HPB och Saab Aerospace har fortsatt och HPB har här varit ett led i utvecklingen av ett 
friskvårds- och rehabiliteringsarbete i över 25 års tid (Andersson, Malmgren och Johrén, 
2004). Under de senaste 12 åren har det i Sverige genomförts fler än 100 000 HPB per år. 
HPB har använts som grund i många stora friskvårdsprojekt på rikstäckande företag som t.ex. 
ICA, Hennes & Mauritz och Apoteksbolaget (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). HPB 
har sin tvärvetenskapliga grund i ämnena fysiologi/anatomi, psykologi/beteendevetenskap 
samt medicin. Metoden är utvecklad och dokumenterad i internationell forskning och i 
Anderssons, Malmgrens och Johréns egna forskning. Utförandet av HPB görs av utbildade 
hälsoprofilbedömare runt om i hela Sverige och återkoppling sker bl.a. genom 
uppföljningskurser och årliga seminarier. Från 1979 till 2000 hade närmare 9000 personer 
gått grundkursen HPB steg 1. HPB genomförs i stort sett samtliga kommuner i hela Sverige 
och år 2000 hade närmare en miljon svenskar genomgått en bedömning (Andersson, 
Malmgren och Johrén, 2004). Många företag inom kommun, landsting samt privata använder 
sig av HPB och därmed sker majoriteten av bedömningarna genom arbetsplatsen (Rosendahl, 
2003). 

Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande arbete 
Arenor är de miljöer, t.ex. en arbetsplats, där det hälsofrämjande arbetet eftersträvar att 
påverka individer. Folkhälsoproblem kan angripas genom att arbete koncentreras till arenor. 
Det kan exempelvis vara arbete med att skapa handlingsplaner kring de platser och 
verksamheter där människor tillbringar en stor del av sin vardag. Arbetsplatsen är den mest 
utvecklade arenan för att förebygga sjukdom och skador. Det är viktigt att fokusera på den 
arbetsrelaterade ohälsan d.v.s. de förhållanden i arbetsmiljön som orsakar sjukdom och 
skador. På senare år har arbetsplatsen som arena utvecklats genom att platsen används som 
bas för förebyggande och hälsofrämjande insatser (Pellmer & Wramner, 2001). Schilling, 



 7

Faisst, Lee, Candinas och Gutzwiller (2005) menar att hälsofrämjande arbetsplats är en 
omfattande process som genom utbildning, prevention och skyddande åtgärder inverkar på 
individen och på samhället. Författarna genomförde ett projekt som inriktade sig på 
hälsoinformation och prevention på arbetsplatsen med inriktning på fysiska undersökningar 
och som genomfördes i Schweiz på två rikstäckande företag. Projektet ledde till att deltagarna 
blev mer uppmärksammade på riskfaktorer såsom rökning, alkohol och medicinering. Av 
deltagarna ansåg 40 % att de hade ändrat sin livsstil sedan projektet startade. Resultatet visade 
att två tredjedelar hade ökat sin fysiska aktivitet och/eller blivit mer angelägna att förbättra sin 
kost.  Resultaten visade att projektet slog väl ut då 98 % av deltagarna ville ha regelbundna 
uppföljningar eller en fortsättning på hälsoprojektet. De visade sig även att deltagarna 
upplevde projektet som väldigt bra då betygsmedelvärdet var 8,26 på en skala från 1-10 
(Schilling et al., 2005). Ett av de nationella målen (mål 4) innebär en ökad hälsa i arbetslivet 
(Ågren, 2003). HPB är en metod att arbeta strategiskt med för att främja hälsan bl. a. på 
arbetsplatser.  

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagens syfte är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Lagen innefattar även regler om hur arbetsplatsen, arbetsmiljön och 
arbetsförhållandena ska vara utformade. Arbetsförhållandena ska anpassas till individens 
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende och arbetstagaren ska ha möjlighet att 
medverka i utformningen av arbetsplatsen och sin egen arbetssituation. Arbetet ska ge 
möjlighet till variation, sociala kontakter och även samarbete och sammanhang mellan 
enskilda uppgifter. Arbetet ska även ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling 
(Janlert, 2000).  

Motivering till HPB 
Ohälsan i Sverige är idag ett av våra största problem, både för den enskilda individen och för 
samhället i stort. Till stor del beror det på våra förändrade levnadsvanor (Pellmer & Wramner, 
2002). Vi anser att det är viktigt att främja hälsa och vill därför undersöka om HPB är en 
effektiv metod för att uppnå detta samt ta reda på hur en individ påverkas av en HPB. Denna 
studie har inriktats på yrkesaktiva individer eftersom HPB är en förändringsmetod som främst 
används på arbetsplatser.   

Litteraturgenomgång  
I följande avsnitt behandlas dels information om HPB och dels kunskap kring de avsnitt som 
ingår i en HPB vilket är den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Den fysiska hälsan 
fördjupas i motion, kost och tobak. Därefter behandlas den psykiska hälsan som fokuserar på 
stress samt den sociala hälsan som inriktas på ensamhet. Avslutningsvis belyses betydelsen av 
individens inre motivation vid förändring av levnadsvanor. 

Genomförande av HPB 
En HPB inleds med en hälsointervju som är grundad på ett frågeformulär som individen fyllt i 
(se bilaga 1). Svaren är angivna efter en femgradig skala. I intervjun diskuteras individens 
motionsvanor under uppväxtåren, arbetssituation, levnadsvanor (färdsätt, fritid, motion, kost, 
tobak, alkohol, medicin, symptom, upplevd stress, upplevd ensamhet, upplevd hälsa), den 
sociala situationen samt föreställningar om den egna hälsan. Frågeformuläret som individen 
fyllt i sammanställs under samtalet i ett nytt formulär som är utgångspunkten i en HPB (se 
bilaga 2). Därefter utförs mätningar av blodtryck, längd, vikt samt skelett. Sedan genomgår 
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individen ett arbetsprov på en cykelergometer d.v.s. motionen har både en praktisk och en 
teoretisk del i en HPB. HPB: n avslutas med en diskussion där det görs en koppling mellan 
mätvärdena, upplevelsen av mätningarna och de olika komponenterna i hälsoprofilen. 
Diskussionen avslutas med att individen skriver ett förändringskontrakt med sig själv där 
individen åtar sig att göra en fortsatt analys av sin livsstil genom jämförelse mellan den 
aktuella och framtida hälsoprofilen (se bilaga 3). Rekommendationen är att endast en 
förändring görs åt gången. Det är viktigt att hitta de kostnader och belöningar som är 
relevanta för individen vid förändring av ett beteende. Hela HPB: n genomsyras av 
medvetandegörande kommunikation vilket beskrivs som en kommunikation som gör 
individen medveten om de psykologiska hinder som hindrar livsstilsförändringar samt 
påbörjar en omstruktureringsprocess vilken har som syfte att så småningom leda till bestående 
livsstilsförändringar (Malmgren, 1989). 

Avhandlingar relaterade till HPB 
Det finns ett antal avhandlingar som omtalar HPB. Malmgren (1989), som är en av 
upphovsmännen till HPB, har skrivit en avhandling där han ställer sig frågan om 
hälsoinformation kan åstadkomma önskvärda livsstilsförändringar. Därtill finns en 
kartläggning om önskvärda livsstilsförändringar. Avhandlingen baseras på fem olika 
undersökningsmaterial; alla anställda på Saab-Scania i Linköping i åldersgruppen 50-59 år, en 
totalundersökning av uthålliga deltagare i en ettårig hälsoinformationskampanj i massmedia, 
ett slumpurval av invånarna i Linköpings tätort, anställda på Saab-Scania i Linköping i 
åldersgruppen 40 år samt ett slumpurval av anställda på Saab-Scania, Linköping. Utifrån 
dessa olika material har Malmgrens avhandling syftat till att studera livsstil och hälsa, vilka 
av deltagarna som nåddes av och deltog i hälsoinformationsmassmediakampanjen, attityd- 
och beteendeförändringar i samband med kampanjen, den inre process som skapar 
förändringar i livsstilen, HPB som medvetandegörande kommunikation, vilka målgrupper är 
vikigast och vilka är svårast att nå samt HPB som ett instrument för screening av viktiga 
målgrupper (a.a.).         
 
Studien pågick under två år och utifrån resultatet är det inte möjligt att förutsäga kommande 
förändringar i ett långtidsperspektiv. Resultatet har analyserats utifrån ett holistiskt synsätt 
och visade att den totala omfattningen av hälsoinformation i massmedia var mycket 
omfattande och intensiv. Resultaten visade även att främsta möjligheten till permanent 
förändring uppstår när ”egen övertygelse” finns hos individen. Tillkomsten av denna 
övertygelse kan ha föregåtts av en lång, inre process. Utifrån psykologiska aspekter, visade 
undersökningen att genom att göra individen medveten om de föreställningar som kan utgöra 
hinder för att en inre process ska få sin början leder detta till ett egenbeslut om en 
livsstilsförändring. Malmgren diskuterade även problematiken att använda sig av en 
hälsoinformation genom en massmediakampanj då det var svårt att nå rätt målgrupp. Det 
visade sig att de individer som redan hade goda hälsovanor påverkades ytterliggare att 
förbättra dessa medan de som hade sämre hälsosamma vanor enbart påverkades positivt av 
informationen men förändrade inte beteendet (a.a.).  
 
Andersson (1987), som är den andra upphovsmannen till HPB, har skrivit en avhandling som 
behandlar sambandet mellan regelbunden motion, beräknad maximal syreupptagningsförmåga 
och några hälsoeffekter i form av sjukfrånvaro, skador, upplevd hälsa och upplevda symptom. 
Den behandlar även HPB som metod för screening av riskindivider genom undersökning av 
regelbunden motion och beräkning av maximal syreupptagningsförmåga. Andersson använde 
sig av fyra olika undersökningsgrupper; alla anställda på Saab-Scania i Linköping i 
åldersgruppen 50-59 år, en totalundersökning av uthålliga deltagare i en ettårig 
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hälsoinformationskampanj i massmedia, ett slumpurval av invånarna i Linköpings tätort, samt 
anställda på Saab-Scania i Linköping i åldersgruppen 40 år (a.a.).  

Undersökningen visade många olika resultat och ett resultat bland de anställda på Saab-
Scania, 50-59 år, var att hälften av de anställda hade låg syreupptagningsförmåga (d.v.s. 
sämre kondition) vilket ledde till att arbete med låga fysiska krav kan vara påfrestande och 
belastande för dessa jämfört med de som hade högre syreupptagningsförmåga (d.v.s. bättre 
kondition). Det visade även att de anställda som tillhörde gruppen som inte regelbundet 
motionerade hade riskfaktorerna högt blodtryck, rökning, över- eller undervikt samt låg 
syreupptagningsförmåga vilket resulterade i högre sjukfrånvaro bland dessa. Undersökningen 
i den ettåriga hälsoinformationskampanjen i massmedia jämfördes med en analys med två 
delundersökningar. Jämförelsen visade hur många som nåddes av och deltog i kampanjen. Av 
de individer som deltog var det en fjärdedel som hade besvär av t.ex. huvudvärk och 
ryggbesvär före kampanjen. Det visade att deras symtom hade minskat, i första hand beroende 
på ändrade motionsvanor. Resultat visade även att 50 % av deltagarna rapporterade att deras 
allmänna välbefinnande hade förbättrats och 42 % kände sig friskare som ett resultat av 
ändrade hälsovanor i samband med undersökningen. Genom en förbättring av det allmänna 
välbefinnandet och hälsovanor anser vi att detta innefattar den fysiska, psykiska och sociala 
hälsan vilket metoden HPB utgår ifrån (a.a.).  

Fysisk, psykisk och social hälsa  

Salutogenes  
Antonovsky är grundare till begreppet salutogenes vilket är en motsats till patogenes. 
Salutogenes betyder att arbete utgår från frisk- och skyddsfaktorer som påverkar hälsan i 
positiv riktning (Antonovsky, 1991). I en HPB ligger fokus på det friska och strävan efter att 
individen ska bevara eller åstadkomma goda levnadsvanor (Andersson, Forsberg & 
Malmgren, 1999). Med patogenes menas att arbete utgår ifrån sjukdomars ursprung och 
orsaker vilket innebär att det främst är kopplat till riskfaktorer och riskförhållanden 
(Antonovsky, 1991).  
 
Antonovsky menade att det som är intressant att se är hur en individ trots påfrestningar, kaos 
och stress har förmågan att bevara eller uppnå hälsa. Det salutogena synsättet bygger till stor 
del på begreppet ”individens generella motståndsresurser” (GMR). GMR är alla faktorer som 
underlättar för individen att se sin omvärld som strukturerad, begriplig och möjlig att hantera. 
GMR är fysiska, psykosociala samt materiella faktorer som främjar livserfarenhet 
(Antonovsky, 1991). Här dras kopplingar från salutogenes till de olika avsnitten i en HPB där 
motion, en sund kosthållning, undvarande av tobak och negativ stress samt ett socialt nätverk 
är friskfaktorer som påverka hälsan i positiv riktning. 

Fysisk hälsa 
Det mest väsentliga för den fysiska hälsan är att individen har en funktionell kropp d.v.s. att 
kroppen klarar av att utföra elementära sysslor. Fysiska egenskaper såsom styrka, 
koordination, uthållighet, snabbhet, balans och rörlighet krävs oavsett vilken syssla individen 
utför (Lin 2001). I en HPB representeras den fysiska hälsan bl.a. av frågor som motion, kost 
och tobak. Motionsavsnittet företräds i form av samtal och cykeltest d.v.s. teori och praktik 
vävs samman och samtal kring kost och tobak ingår som obligatoriska moment (Andersson, 
Forsberg & Malmgren, 1999). Här dras kopplingar mellan syftet med en HPB och mål 11 i 
WHO: s dokument.  
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Mål 11 innebär att till år 2015 skall människor i hela samhället ha tillägnat sig en 
hälsosammare livsstil. Ett av delmålen i mål 11 är att avsevärt fler människor skall tillägna sig 
hälsosamma beteenden bl.a. i fråga om kost och motion (WHO, 1999).  
 
Nisbeth, Klausen och Andersen (2000) har undersökt behovet av rådgivning och dess effekt 
när viljan och möjligheten att ändra livsstil finns. Metoden som forskarna använde sig av 
grundar sig på HPB, både det teoretiska och det praktiska, med kompletterande 
undersökningar som mätning av kolesterol och triglycerider samt beräkning av BMI (Body 
Mass Index). Efter den s.k. HPB: n fick deltagarna sätta upp mål som de ville uppnå. Efter 
fem månader följdes målen upp med rådgivning under cirka 15 minuter. Efter ett år fyllde alla 
deltagarna i ett likadant frågeformulär som i början av HPB: n. Det är viktigt att betona att 
deltagandet var frivilligt då den inre motivationen har stor betydelse vid en 
beteendeförändring. Endast de som ville fick uppföljning i form av individuell rådgivning. 
Försökspersonerna delades upp i en motionsgrupp som skulle utföra någon form av frivillig 
motion tre gånger i veckan, en rökgrupp som skulle sluta röka samt en grupp som ville gå ner 
i vikt. Efter ett år såg de tydliga skillnader i förbättring av konditionen mellan försöksgruppen 
och kontrollgruppen då försöksgruppen hade ökat sin syreupptagningsförmåga. Skillnader 
hittades också vad gäller viktnedgång då personerna i försöksgruppen gick ner mer än 
personerna i kontrollgruppen. De drog slutsatsen att individuell rådgivning främjar 
regelbunden motion. Det var 76 % av deltagarna i motionsgruppen som lyckades uppnå sina 
mål. Dock var kost- och rökrådgivningen mindre lyckad (Nisbeth, Klausen & Andersen, 
2000).  
 
Motion 
Motion innebär en medveten fysisk aktivitet med viss avsikt t.ex. att ge ett ökat 
välbefinnande, en framtida bättre hälsa eller helt enkelt för att det är skönt och roligt att röra 
på sig (Socialstyrelsen, 2005). Regelbunden motion medför många positiva effekter såväl 
fysiskt som psykiskt (Primärvården Region Skåne, 2003). Fysisk aktivitet är ett viktigt 
verktyg i arbetet med folkhälsan. Fysisk aktivitet används såväl i behandling och prevention 
av flerfaldiga fysiska sjukdomar som i behandling av några psykiatriska sjukdomar som 
depression och ångest (Peluso & Andrade, 2005).  
 
Edward, Phillips, Jeffrey, Schneider och Greg (2004) anser att motion förebygger hälsa, 
förbättrar immunförsvaret och utvecklandet av sjukdomar reduceras. Forskare har konstaterat 
ett samband mellan fysisk inaktivitet och dödlighet (Edward et al., 2004). Med detta som 
grund rekommenderar många medicinska enheter motion (Peluso & Andrade, 2005). 
Regelbunden motion är mycket viktigt för individens nuvarande och framtida hälsa och 
verkar förebyggande, lindrande, och i vissa fall botande. Hälsovinster som en individ kan nå 
med motion är att risken att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar mer än halveras, individen 
får en betydande blodtryckssänkning och det onda kolesterolet sänks medan det goda 
kolesterolet höjs (Primärvården Region Skåne, 2003). I en HPB förs ett samtal angående 
individens motionsvanor samt dess betydelse för hälsan och ett konditionstest genomförs för 
att påvisa motionens betydelse för individen. HPB kan kopplas till Sveriges nationella mål 9, 
vilket Ågren (2003) benämner som ökad motion bland befolkningen.     
 
Andersson, Malmgren och Johrén (2004) skriver om en rapport om prevention från statens 
beredning för utvärdering av medicinsk metodik som intygar att 40 år av systematisk 
forskning bekräftar att bristande motion är förknippad med ökad förekomst av flera kroniska 
sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, åldersdiabetes (typ 
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II) och övervikt. Vid regelbunden motion förbättras välbefinnandet vilket innebär att 
individens funktionsförmåga bevaras och därmed dennes oberoende in i ålderdomen 
(Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). I rapporten ges en jämförelse mellan olika åtgärders 
effekt för minskad risk att dö i förtid: 
 
Åtgärd     Minskad risk 
Sänkning av högt blodtrycket till normal nivå 15 % 
Sänkning av kolesterolvärde  15 % 
Viktminskning   15 % 
Rökstopp    50 % 
Förbättrad kondition   65 %  
(Blair, 1997) 
 
Edward et al. (2004) skriver att motion främjar hälsa, fördröjer utvecklingen av sjukdomar 
och förlänger tiden då individen är funktionellt oberoende av andra. Motionen har positiva 
effekter senare i livet då regelbunden motion förlänger livet. Bess och Lewis (2003) skriver i 
en artikel att forskare rekommenderar minst 30 minuter motion per dag. Denna 
rekommendation är fullt tillräcklig för att nå de stora hälsovinsterna. Måttlig motion 
motsvaras t. ex. av en rask promenad (Primärvården Region Skåne, 2003).  
 
Hinder för att utöva aktiviteter förändras i takt med åldern. I vuxen ålder är det främst tid, 
pengar och familjeangelägenheter som är hinder för utövande av motion. Senare i livet är det 
främst sjukdom, skador, ensamhet och rädsla för att ramla som är hinder till aktiviteter. 
Motion som en främjande aktivitet för hälsan används i för liten utsträckning, speciellt bland 
den äldre befolkningen. Läkare måste ha en mer aktiv roll i att motivera sina patienter till 
motion (Edward et al., 2004). Nisbeth, Klausen och Andersen (2000) anser att när en 
beteendeförändring gällande motion ska ske är det viktigt att individen själv vill genomföra 
förändringen. När den inre motivationen får styra och kompletteras med individuell 
rådgivning har undersökningar visat att detta ger märkbara resultat främst inom motion. 
  
Kost 
Kosten är livsviktig, utan den får kroppen varken energi till ämnesomsättning och tillväxt 
eller livsnödvändiga näringsämnen som den inte själv kan framställa. Maten ger energi som 
behövs för cellernas funktioner och vävnadernas underhåll. Protein, fett och kolhydrater är de 
viktigaste energigivande näringsämnena. Kroppen behöver även vitaminer och mineraler 
(Dietrichs, Hurlen & Toverud, 2001). Protein fungerar som kroppens byggstenar och är 
viktigt för tillväxt, reparation, immunförsvarets funktion och hormonsystemet. Protein finns 
mestadels i kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. Kolhydrater ger individen energi från olika 
sockerarter. Kolhydrater finns främst i bröd, pasta, potatis, ris, bönor, frukt och gryn. Fett 
fungerar som värmeisolering, skydd för de inre organen, och ger även individen energi. Fett 
finns bl.a. i olja, smör, margarin, ister, nötter och fisk. Det finns olika typer av fett; mättat, 
enkelomättat och fleromättat. Mättat fett finns främst i animaliska fetter som charkprodukter, 
smör, ost och ister. Ett högt intag av mättat fett i samband med en stillasittande livsstil kan 
leda till att kolesterolhalten i blodet stiger, vilket i sin tur kan leda till hjärt- och 
kärlsjukdomar. Enkelomättat och fleromättat fett finns bl. a. i nötter, fisk, avokado och olja 
och är i reducerade mängder bra ur hälsosynpunkt (Johansson, 2004). Vitaminer har många 
olika funktioner i kroppen. De är nödvändiga som verktyg i olika processer bl.a. vid 
omsättning av kolhydrat, fett och protein till energi. Mineraler behövs ytterst lite men har en 
viktig funktion i kroppens uppbyggnad och funktion. Mineraler och vitaminer finns främst i 
frukt och grönsaker (Winroth & Rydqvist, 1995).  
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Rätt balans mellan energiintag och energiförbrukning är betydelsefullt för individens hälsa. 
Det är av stor betydelse att eftersträva en variationsrik och regelbunden kost. Tre huvudmål 
och två till tre mellanmål dagligen rekommenderas för att blodsockernivån ska hållas på en 
jämn nivå. Svenskar rekommenderas att öka intaget av kostfiber samt frukt och grönsaker och 
att reducera intaget av mättat fett. Fettet bör istället till största del komma ifrån enkelomättat 
och fleromättat fett (Johansson, 2004). Sambandet mellan sockerkonsumtionen och 
utvecklingen av fetma är en viktig aspekt med tanke på den utbredande fetmaepidemin. 
Huruvida socker kan bidra till fetma eller inte har debatterats. Eftersom socker är en 
energikälla kan ett högt intag bidra till övervikt och fetma, men socker har därutöver inga 
speciella fetmabildande egenskaper. När det totala energiintaget är lika stort som 
energiförbrukningen hålls kroppsvikten konstant. Om intaget överstiger behovet ökar 
kroppsvikten (Bryngelsson, 2004).  
 
Goda matvanor och säkra livsmedel är mål 10 bland de nationella målen (Ågren, 2003). I en 
HPB ingår samtal angående individens kost då dess syfte är att främja bra kostvanor. Om 
individen redan har bra kostvanor uppmuntras detta och ingen åtgärd vidtas. Vid behov av en 
förändring till det bättre diskuterar hälsoprofilbedömaren lämpliga åtgärder. Individen vägs 
och det görs även en beräkning av individens fettfria kroppsvikt och kopplingar dras till 
individens matvanor.  
 
Tobak 
I dagens samhälle är tobak en av de vanligaste ohälsosamma levnadsvanorna bland 
befolkningen. Rökningen är en stor orsak till för tidiga dödsfall. Detta gäller såväl i Sverige 
som i hela den industrialiserade delen av världen (Haglund, 2004). Sambandet mellan rökning 
och ohälsa har sedan början av 1960-talet dokumenterats i ett stort antal vetenskapliga 
rapporter över hela världen och nära 60 000 vetenskapliga undersökningar har publicerats om 
rökningens hälsorisker (Haglund, Eriksson & Vikström, 2003). WHO (2000) beräknar att 
rökningen för närvarande globalt orsakar 5 miljoner för tidiga dödsfall per år, varav ungefär 3 
miljoner i utvecklingsländerna. Om nuvarande trender består, kommer antalet för tidiga 
dödsfall om 25-30 år ha ökat till 10 miljoner dödsfall per år, varav 7 miljoner i 
utvecklingsländerna. Enligt Haglund (2004) har rökningen i Sverige successivt minskat allt 
sedan 1970-talet både bland män och kvinnor, och följaktligen kan numera även en minskning 
av skadornas omfattning ses, åtminstone bland män. Enligt Primärvården Region Skåne 
(2003) är Sverige ett av de första länderna i världen som har nått Världshälsoorganisationen 
mål att mindre än 20 % av befolkningen röker. Rökningen är dock fortsatt en orsak till 
ojämlikhet i hälsa (Haglund, 2004). Enligt Socialstyrelsen (2005) var det mer än dubbelt så 
många flickor som pojkar i årskurs nio som rökte dagligen eller nästan dagligen år 2004. 
Varje dag dör 25 personer i vårt land av sjukdomar orsakade av rökning (Primärvården 
Region Skåne, 2003). Drygt hälften av de rökningsrelaterade dödsfallen inträffar i 
medelåldern (35-69 år). I Sverige beräknas 6000 - 7000 personer årligen avlida i förtid till 
följd av rökning. Tobaken har en negativ effekt på i stort sett alla organsystem.  
 
De långsiktiga hälsomässiga effekterna av snus ofullständigt utforskade. Risker med snus kan 
inte uteslutas, men de är mycket små jämfört med rökningens effekter (Socialstyrelsen, 2005). 
Ökad kunskap om hälsoeffekterna av snusning kräver således mer forskning. Dock har 
forskningsresultat visat att snus skapar ett kraftigt nikotinberoende. Hos en snusare höjs 
blodtrycket och hjärtat slår fler slag per minut. Risken för sen- och muskelskador vid 
idrottsutövning mer än fördubblas och slemhinnan under läppen skadas kroniskt hos en 
snusare (Haglund, 2004). Till skillnad från rökningen ökar antalet snusare, både bland män 
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och bland kvinnor, i Sverige sedan 1970-talet. Det finns en markant skillnad mellan män och 
kvinnor då männen snusar i betydligt större utsträckning (Socialstyrelsen, 2005). Samtal kring 
alkohol och tobak ingår som föreskrivna moment i en HPB. Genom att individens 
tobaksvanor uppmärksammas i metoden gör vi kopplingar till mål 12 i WHO: s dokument.  
 
Mål 12 handlar om att minska skadorna av alkohol, narkotika och tobak, vilket innebär att till 
år 2015 skall skadeverkningarna från beroendeframkallande substanser som tobak, alkohol 
och andra psykoaktiva droger ha minskat påtagligt i alla medlemsstater. Följande två delmål 
har koppling till HPB: 
 

• 12.1 Andelen rökfria skall i alla länder vara minst 80 % bland dem som är över 18 år 
och nära 100 % bland dem som är under 18 år. 

 
• 12.2 I alla länder skall alkoholkonsumtionen per capita inte öka eller överskrida 6 liter 

ren alkohol per år och den skall vara nära noll för dem som är under 18 år (WHO, 
1999). 

 
Efter att ha behandlat komponenterna i det fysiska avsnittet i en HPB som är relevanta för 
studien övergås det till nästa avsnitt som handlar om psykiska komponenter i en HPB som 
enbart innefattar stress. Hälsa innebär att kropp och psyke är i balans (Ryberg & Sjöholm, 
1995) vilket anses omfatta det fysiska (motion, kost och tobak) och den psykiska hälsan   

Psykisk hälsa 
Människan har vid en inre balans och en positiv grundinställning till livet en bra psykisk hälsa 
(Winroth & Rydqvist, 1995). Även frisk- och skyddsfaktorer som god ekonomi samt bra 
socialt stöd från familj och sin omgivning är av stor vikt för den psykiska hälsan (Pellmer & 
Wramner, 2002). När en individ som ser med tilltro till sin egen kompetens, känner att hon 
har kontroll över sin tillvaro samt ser fram emot morgondagens utmaningar har goda 
förutsättningar för psykisk hälsa (Lin, 2001).  
 
Motsatsen, psykisk ohälsa, är ofta naturliga reaktioner på påfrestningar som inträffar i 
människors liv vilket kan försämra hälsan. Naturliga reaktioner kan vara ångest, oro, 
sömnbrist och ständig trötthetskänsla. Om individen inte lyckas bemästra dessa påfrestningar 
kan de utvecklas till psykisk sjukdom. Ängslan, oro, ångest och sömnbesvär har i Sverige 
ökat under 1990-talet (Socialstyrelsen, 2001) och besvären förekommer hos betydligt fler 
kvinnor än män idag (Socialstyrelsen, 2005).   
 
Mål 6 i WHO: s dokument innebär att till år 2020 skall människors psykosociala 
välbefinnande förbättras och ett väl utbyggt och mångsidigt vårdsystem skall finnas 
tillgängligt och åtkomligt för dem som har psykiska hälsoproblem. Ett av delmålen i mål 6 är 
att förekomsten av psykiska problem, och den hälsofara de utgör, skall minskas väsentligt och 
människor skall ha en bättre förmåga att hantera stress i olika livssituationer (WHO, 1999). I 
en HPB är den psykiska hälsan en viktig del där det bl.a. ingår samtal kring stress och 
ensamhet.  
 
Stress 
En definition av stress som introducerades av Seyle är att stress är den uppvarvning som 
kroppen påbörjar när en individ ställs inför en utmaning eller ett hot. Han menade att termen 
stress är en gemensam beteckning på alla de reaktioner som utlöses när kroppen utsätts för 
olika stressorer. Stress liknas vid en ospecifik reaktion på något. Det som framkallar en sådan 
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situation kallas stressor. Stress i sig är inte något negativt. Stressen blir skadlig om den är 
långvarig och om individen inte får tid till återhämtning. Stress uppstår i samspelet mellan 
individens sätt att hantera påfrestningar och påfrestningarna själva (Socialstyrelsen, 2001). 
Det är viktigt med skillnaden mellan positiv och negativ stress. Det existerar inte ett liv utan 
stress. Det som avgör om stressen är positiv eller negativ beror på vad för slags krav det rör 
sig om (Seyle, 1984). Den positiva stressen känns stimulerande och individen upplever en 
utmaningskänsla. Den negativa stressen är när ens egna och andras krav och förväntningar 
inte är rimliga i förhållande till individens egna förmåga att hantera dem (Winroth & 
Rydqvist, 1995). Det finns sannolikt samband mellan stressfyllda livssituationer och så gott 
som alla folksjukdomar. Arbetstakten och stress i arbetet har ökat under 1990-talet 
(Socialstyrelsen, 2001). Syftet med stressavsnittet i en HPB är att främja den positiva stressen 
samt att försöka få individen att undvika den negativa stressen.  
 
Människor kommer ofta i kontakt med en HPB genom sitt arbete. En modell där tydliga 
kopplingar dras är Krav och kontroll modellen vilken är en analysmodell inom 
arbetsmiljöområdet som Karasek har utvecklat. Karasek och Theorell (1990) skriver att 
modellen utgör ett system för beskrivning av den omgivande situationen och utvecklades i 
syfte att mäta ohälsosam stress i arbetslivet. Balans mellan krav och egenkontroll måste 
finnas. Med krav menar han de psykiska krav som omgivningen ställer på de arbetande. Med 
egenkontroll menar han individens möjlighet att utveckla sin kompetens och påverka beslut 
om sin egen situation i arbetet. Situationer med höga krav och låg egenkontroll leder till att 
individen upplever negativ stress. Huvudtanken i Karaseks modell är att hög mental 
belastning endast är sjukdomsalstrande om det samtidigt finns liten möjlighet att påverka 
situationen (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Medin och Alexanderson (2000) beskriver coping som individens strategier, förmåga och sätt 
att hantera framförallt påfrestande situationer och krav. Även livet i stort kräver strategier och 
dessa beror på individens yttre och inre verklighet och de krav den ställer. En persons coping 
är beroende av hur individen själv bedömer och värderar sin allmänna förmåga relaterad till 
den aktuella situationen. Coping-strategier kan på svenska översättas med 
bemästringsstrategier eller problemhantering. Olika coping-stilar innebär att en individ har 
individuella, medfödda och karakteristiska stilar att hantera påfrestningar. Det kan ofta vara 
fysiska och psykosociala faktorer i förening som kan medföra risk för sjukdom, inte de 
fysiska respektive de psykosociala belastningarna var för sig. Med andra ord är det viktigt att 
se till helheten (Medin & Alexandersson, 2000). Fysiska faktorer utgör ofta  grunden för hur 
människan mår mentalt (Winroth & Rydqvist, 1995). I denna studie kommer det att fokuseras 
på den negativa stressen vilket Primärvården Region Skåne (2003) nämner som den 
bidragande faktorn till psykiska och fysiska komplikationer.  Den psykiska hälsan har även 
betydelse vid individens samspel med andra människor (Winroth och Rydqvist, 1995).       

Social hälsa 
Sociala faktorer som rör hälsan handlar om hur samspelet mellan individen och dennes 
omgivande miljö fungerar (Winroth & Rydqvist, 1995). I den primära socialisationen, vilken 
sker i en mindre gemenskap t.ex. i en familj, lär sig individen livets grundläggande och 
viktigaste kunskaper exempelvis regler för socialt samspel (Säljö, 2002). Studier har visat att 
familjen har en stark inverkan på individens hälsa. Ferrer, Palmer och Burge (2005) har gjort 
en undersökning som visade att 4,5-26,1 % av en individs hälsa påverkades av familjen. 
Spridningen berodde på familjens sammansättning. Familjens påverkan på hälsan 
koncentrerades till tre utgångspunkter; genetik, gemensam fysisk omgivning och gemensam 
social omgivning. De två sista punkterna hade större betydelse när familjen bodde i samma 
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hushåll. Den gemensamma sociala omgivningen inkluderade släktskap, gemensamma 
socioekonomiska förhållanden samt gemensamma relationer. Studien visade även att det inte 
fanns några generella skillnader i att familjen påverkar den fysiska eller den mentala hälsan 
utan båda delarna påverkas av familjen i lika stor omfattning. Andra faktorer som hade 
inverkan på individens status och som måttligt reducerade familjens roll var bl.a. ålder och 
familjens inkomst (Ferrer, Palmer & Burge, 2005).   
 
I institutionaliserade miljöer sker den sekundära socialisationen, exempelvis på en arbetsplats 
(Säljö, 2002). Större delen av en människas liv försiggår i grupper (Nilsson & Waldemarson, 
1995). I en grupp känner individen tillhörighet och trygghet. Grupptillhörighet utgör ett starkt 
mänskligt behov (Winroth & Rydqvist, 1995). Det är få saker som individen gör som inte är 
påverkade av andra eller avsedda att påverka andra (Nilsson & Waldemarsson, 1995). En 
grupp är ett sätt för individen att få social kontakt och på så sätt bygga upp ett socialt nätverk. 
Ett socialt nätverk utgör en viktig resurs när en individ utvecklas och när hon utsätts för yttre 
påfrestningar (Winroth & Rydqvist, 1995). Sociala kontakter är en grundförutsättning för vårt 
välmående (Lin, 2001). Vid hälsa och välmående är det viktigt vilka relationer individen har 
till personer i sin omgivning (Ryberg och Sjöholm, 1995).  

 
Ensamhet 
För att individen ska må bra och vara vid god hälsa är det av stor betydelse med ett bra socialt 
nätverk (Ryberg & Sjöholm, 1995). Den sociala tryggheten handlar i grunden om ett 
fungerande samhälle där närmiljön och andra människor utgör det mest betydelsefulla för oss 
människor till vardags. Trygghet ihop med andra innebär en känsla av att någon bryr sig om 
en och i olika sorters grupper utgör det en viktig del för att främja hälsa. Behovet av trygghet 
är så grundläggande att en brist kan utgöra ett stort hinder vid förändring (Winroth & 
Rydqvist, 1995). Det är vanligt att individer är sjuka eller dör för tidigt om de är ensamma 
och har brist på ytliga sociala kontakter. Ensamma individer har ofta även problem med 
osunda levnadsvanor och en negativ självbild. Det har visat att individer är friskare om de har 
ett socialt nätverk både under sin arbetstid och på fritiden (Ryberg & Sjöholm, 1995). Krantz 
och Östergrens (2000) undersökning, som gjordes på svenska kvinnor, visade att ett socialt 
nätverk och socialt stöd hade ett tydligt samband med en hög grad vanliga symptom. Detta 
styrks av Deniz, Hamarta och Aris (2005) som menar att en individs tillgång till nära 
relationer med andra människor är en av de viktigaste förutsättningarna för individens hälsa. 
Nära relationer påverkar individens personliga och sociala utvecklingsprocess avsevärt. 
 
Det är av betydelse att se hälsa från ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv som en helhet 
och vara medveten om att delarna påverkar varandra.   

Betydelsen av individens inre motivation  
Revstedts (1986, s.30) definition av motivation är ”en strävan hos människan att leva ett så 
meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 
natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.” Innerst inne strävar alla människor 
efter ett meningsfullt liv d.v.s. alla är innerst inne motiverade. Dock är motivationen inte alltid 
lika stark och då beter sig människan omotiverat, d.v.s. människan har en ”latent motivation". 
Inlärning och förändring förutsätter inre eller yttre motivation, av vilka den inre har störst 
betydelse (Revstedt, 1986). 
 
Inre motivation är en naturlig motivering som ligger till grund för handling eller aktivitet och 
grundar sig på inre personlighetsfaktorer. Inre motivation beskrivs som en önskan att ta reda 
på något av eget intresse, utan hot. För att en förändring ska ske med hjälp av den inre 
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motivationen krävs det att en inriktning görs på individens intresse och att innehållet anpassas 
utifrån detta. När den inre motivationen styr lär individen för att minnas och inte enbart för 
stunden vilket kopplar samman den inre motivationen med djupinlärning (Granbom, 1998).  
 
Forskning visar att när människor stöds och uppmuntras i sina egna initiativ får de en ökad 
inre motivation. Människan har ett starkt behov av självbestämmande och för att få individen 
mer motiverad till exempelvis en förändring bör dennes egna initiativ och ansvar uppmuntras. 
Vid en situation där inlärning sker gäller det att väcka individens intresse och engagemang 
vilket innebär att den inre motivationen grundar sig på inre personlighetsfaktorer och är 
därmed inte något som skapas (Granbom, 1998). Det är av betydelse att motivationen 
kommer inifrån, d.v.s. att individen själv upplever situation som intressant och viktig och att 
denne inte enbart gör förändringar för att lyda någon annan. När den inifrånstyrda 
motivationen styr engagerar sig individen i högre grad och förändringen har större chans att 
bli bestående. När en auktoritet talar om för en individ vad denne bör göra får individen en 
lägre motivationsgrad och behåller endast sitt ändrade beteende så länge den yttre kontrollen, 
d.v.s. auktoriteten, finns närvarande. Auktoriteten kan däremot uppmuntra och stötta 
individens egna initiativ och höjer därmed ytterligare den egna inifrånstyrda motivationen 
(Arborelius, 1999). Edward et al. (2004) stärker Granboms och Arborelius resonemang och 
menar att motivation är en styrka för att få en individ att förändra ett beteende. Både inre och 
yttre faktorer har betydelse för motivationen. Rogers menar att om individen påtvingas 
kunskap utifrån sker inget lärande, utan engagemanget måste vara djupt och äkta. Styrning 
eller auktoriteter är ingen bra förutsättning när ett lärande ska ske. Rogers förespråkar att en 
handledare ska finnas till hands för individen som vill lära sig något och de i sin tur ska lära 
tillsammans. Handledaren ska hjälpa individen att få fram och klargöra syften (Egidius, 
2000). 

Mål som motivation 
Under en HPB samtalar hälsoprofilbedömaren och individen tillsammans om livsstilen och 
om förändring är nödvändig sätts mål upp i den framtida hälsoprofilen. Enligt Schunk (2001) 
är det viktigt att individen sätter upp egna mål för att lyckas förändra ett beteende. Om 
individen själv bestämmer dessa leder det till att motivationen ökar. Det finns olika sätt hur en 
individ kan strukturera sina mål. Om en individ fastställer ett särskilt mål för att främja sin 
levnadsstandard är det stor sannolikhet att lyckas och detta innebär att individen ser framsteg 
till en god utveckling mot det mål som satts upp. För att en individ ska uppnå sitt huvudmål, 
som ofta är långsiktigt, är det viktigt att denne även har delmål på vägen, vilka ofta är 
kortsiktiga, för att motivationen ska bibehållas (a.a.).  

Problemprecisering 
För att en individ ska klara av sin livssituation och leva ett friskt liv krävs det att denne tar 
ansvar för sina levnadsvanor. Arbetet upptar en stor del av våra liv och därmed har 
arbetsgivaren ett stort ansvar för hur de anställda mår. En metod att mäta hälsa, öka 
medvetenheten samt främja hälsosamma vanor hos en individ är hälsoprofilbedömning. 
Avsikten med studien var att undersöka om individen förändrar eventuella riskbeteenden för 
att främja sin hälsa efter en HPB samt att undersöka arbetssättet i metoden för att ta reda på 
vilka faktorer som individen påverkas av och förändrar.  
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Syfte 
Syftet var att undersöka hur individer påverkas av en hälsoprofilbedömning samt belysa 
vilken/vilka delar av hälsoprofilbedömningen individer påverkas av och vilken/vilka 
levnadsvanor som dessa i så fall förändrar.  

Frågeställningar 
• Förändrar individen de levnadsvanor som kan medföra ohälsa i framtiden?  

 
• Hur påverkas individen av de fysiska, psykiska och sociala avsnitten i en HPB? 

 
• Vilken/vilka avsnitt i en HPB förändrar en individ främst? 

 
• Vilken betydelse har kön och utbildning för hur individer påverkas av i en HPB? 

  

Teoretiska utgångspunkter 
Följande avsnitt kommer att klargöra vilka utgångspunkter resultatet är tolkat från.  Dels olika 
begrepp och modeller kommer att behandlas men även olika pedagogiska synvinklar för att 
resultatet lättare ska kunna förstås i ett sammanhang.    
 
Holism 
Holism är ett tvärvetenskapligt synsätt som omfattar såväl fysiologi som psykologi och 
socialvetenskap (Lin, 2001). Ett holistiskt synsätt innebär att helheten är mer än summan av 
dess delar, vilket innebär det fysiska, psykiska och sociala. Alla delar måste förstås i relation 
till helheten och inte varje del för sig. I det holistiska synsättet framhävs det att begreppet 
sjukdom definieras utifrån termer av hälsa och inte utifrån sjukdom (Medin & Alexandersson, 
2000). Enligt Bunton och Macdonald (1995) är det viktigt att arbeta mot mål som exempelvis 
beteende, sociala faktorer och miljö vid hälsofrämjande arbete. De menar att det är av 
betydelse att arbeta ur ett brett perspektiv och inte bara se till ett av målen. Seevinck (2005) 
menar att vid arbete på individnivå är det viktigt att se till människan som helhet, d.v.s. att 
alla delar påverkar varandra (fysiskt, psykiskt och socialt), och inte se till varje del för sig 
(a.a.). Om en hälsoprofilbedömare finner att en individ inte mår bra fysiskt kan detta även 
påverka den psykiska och sociala hälsan. Som hälsoprofilbedömare är det viktigt att se till alla 
delar i en HPB och inte till varje del för sig vilket är av betydelse att poängtera för individen.  

Attityder och beteendeförändring  
Attityder är ett positivt eller negativt förhållningssätt inför vissa företeelser vilket styr 
individens beteende och handlingar då attityder kan ha olika egenskaper. Forskning har 
påvisat att attitydens tillgänglighet förstärker dess samband med beteendet. När förhållandet 
till attityden är positivt är omständigheterna som förknippas med den lättare att ta till sig 
(Helkama, Myllniemi & Liebkind, 2000). Negativa attityder är föreställningar eller fasta 
åsikter om olika företeelser. Dessa bottnar i kvarlevor d.v.s. tidigare erfarenheter eller i egen 
osäkerhet (Haglund & Ögård, 1995). Beroende på hur medveten individen är kring beteendet 
påverkar detta vilken riktning attityden får, positiv eller negativ (Helkama, Myllniemi & 
Liebkind, 2000).  
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Sociala inlärningsteorin 
Den sociala inlärningsteorin beskriver att ett beteende styrs efter vad individen förväntar sig 
av beteendets följder. Om de förväntade följderna är positiva är det större chans att individen 
kopplar detta till ett beteende. Men trots detta är det många beteenden som kvarstår trots att 
individen vet att följderna av beteendet är negativa. Det finns en del förklaringar till denna 
paradox.  
 

1. En förklaring är att tillfredställelse på kort tid är mer motiverande än att se till de 
långsiktliga konsekvenserna. För att en individ ska kunna se till de långsiktliga 
konsekvenserna krävs det ökad självkontroll hos individen.  

2. En annan förklaring är periodisk förstärkning då individen vid perioder känner att 
beteendet tillfredsställer henne.  

3. När en individ väger beteendet mot andra val, exempelvis socialt obehag eller fysiska 
komplikationer, i olika situationer kan det ibland hända att hon hellre står ut med 
följderna som beteendet ger än att vara utan beteendet. Detta kan förklaras att 
beteendet kan omfatta ett beroende.  

4. Förnekande är en annan förklaring till denna paradox. Individen pekar på det positiva 
med beteendet och förnekar att beteendet skulle vara negativt för just henne (Bunton 
& Macdonald, 1995).    

The Egan Modell 
The Egan Model är en modell för beteendeförändring där fokus ska ligga på individen. 
Genom rådgivning ska individens egna resurser identifieras och lösa individens problem. Det 
är inte handledarens roll att klargöra vad individen behöver förändra och att komma med 
lösningar, utan det centrala är att bygga upp individens självtillit. Utan tron på sig själv kan 
individen inte förändra ett beteende. Målen och strategierna till förändringen bör individen 
själv forma. Relationen mellan handledaren och individen är av stor betydelse vid rådgivning. 
Handledaren måste respektera och känna empati för individen och uttrycka detta verbalt och 
icke-verbalt. Handledaren måste visa förståelse och försöka sätta sig in i individens situation 
utan att döma personen. Förändringsprocessen består av tre nivåer eller steg:  
 

• Förklaring/förtydligande – Detta steg är viktigt för att handledaren inte ska 
missleda individen. Här krävs det att handledaren ställer frågor, påverkar och ger 
individen feedback. Målet med detta steg är att hjälpa individen att förstå 
problemen som denne kommer att möta.  

• Målsättning/målsättningar – I detta stadium identifierar individen vad som behöver 
göras för att lösa problemen genom att sätta upp ett eller flera mål. Målen ska vara 
realistiska för individen.  

• Gå till handling/underlätta – I det sista steget är det handledaren uppgift att hjälpa 
individen att finna lösningar på hur målen ska uppnås samt att göra det möjligt för 
individen att genomföra förändringsprocessen.    

 
Det är individuellt hur lång tid det tar att ta sig igenom stegen och det är inte nödvändigt att 
gå igenom alla stegen för att uppnå en beteendeförändring (Bennet & Murphy, 1999). 

Empowerment 
Grunden i empowerment är en människosyn där människan är kapabel att ta kontroll över sitt 
liv samt göra egna val. Processen utgår från individen och hennes önskemål (Medin & 
Alexanderson, 2000). Empowerment på individnivå innebär att öka den enskilde individens 
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möjligheter att fatta beslut (Janlert, 2000) och få inflytande över den egna livssituationen 
(Pellmer & Wramner, 2002). Därmed ökar individens möjligheter att effektivt ta ansvar för 
sitt liv och sin hälsa. Empowerment på gruppnivå innebär att öka svaga gruppers möjligheter 
att påverka sitt eget liv och därigenom sina hälsovillkor. På samhällsnivå handlar processen 
om att människor ska få ett större inflytande över hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s faktorer 
som påverkar deras hälsa. Empowerment beskrivs som att vara lika mycket en process som ett 
resultat. Det är inte bara något som sker utan en process som främjas. Svenska ord som kan 
användas för empowerment är maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt. Ordet 
empowerment används numera mycket även i Sverige (Medin & Alexanderson, 2000). En 
bedömning av en hälsoprofil bör utgå från insikten att varje individ har förutsättningar att lära 
sig att tro på sig själv, tänka självständigt och fatta egna beslut som leder till en sundare 
livsstil (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). Här kan kopplingar göras till begreppet 
empowerment i en HPB.   

Hur sker ett lärande? 
Haglund och Ögård (1995) definierar lärande som en process vilket bidrar till en förändring. 
När individen lär sig något så har denne också genomgått en förändring d.v.s. en utveckling 
har skett. 

Lärande i ett socialt sammanhang 
Enligt Lev Vygotskijs pedagogik är det den omgivande miljön som bestämmer hur tänkandet 
utvecklas hos individen. Allt lärande har en social karaktär, d.v.s den är beroende av 
verkligheten kring oss och de erfarenheter vi har (Lindqvist, 1999). Vygotskij anser att stor 
tyngdpunkt bör ligga på den sociala interaktionen mellan människor och han menade att 
människan alltid lär i gemenskap med andra (Vavilis, 2003). Individen tolkar sedan de intryck 
och upplevelser som hon fått av sin omgivning. Vygotskij menar också att handledarens roll 
är att organisera individens sociala miljö och kontrollera att samspelet mellan individen och 
denna miljö fungerar (Lindqvist, 1999). Ett socialt sammanhang påverkar individers attityder, 
tilltro och tänkande process. Språket har en central roll i en individs mentala utveckling då 
Vygotskij menar att språket ligger till grund för tänkandet. Språket är även en mekanism som 
är till hjälp när information ska överföras genom generationer, d.v.s när ett lärande sker. 
Språket används även som ett verktyg för att utvärdera erfarenheter (Vavilis, 2003).  

Teori och praktik vävs samman 
Enligt John Dewey är tänkande grunden till förändring och överlevnad i vår sociala värld. 
Kunskap är ett verktyg för att se verkligheten som existerar och ett redskap till förändring 
(Dewey, 1910). Han anser att lärande sker när teori varvas med praktik. Kunskap uppstår när 
vi prövar oss fram i arbete och handling. ”Learning by doing” kallar Dewey ett begrepp som 
innebär att människan agerar aktivt i förhållande till sin omvärld d.v.s. han anser att det bör 
finnas utrymme till praktisk verksamhet när ett lärande ska ske. Han menar vidare att kunskap 
och självförverkligande är former av social aktivitet i en gemenskap (Dewey, 1980). Här kan 
kopplingar dras till en HPB där bedömningen utförs dels teoretiskt och även praktiskt.   
 
Dewey har en tro att utbildning borde reflektera hur individens situation verkligen är. Han 
betonar vikten av att ha mål uppsatta för sitt lärande. Han menar att individer växer om de 
lämnar en specifik erfarenhet med större begåvning än förut eller om de blir intresserade att 
vilja lära sig mer och uppleva liknande erfarenheter. Dewey föredrog att se läraren och 
elevens relation som en situation där de ska lära sig saker tillsammans (Vavilis, 2003). I en 



 20

HPB diskuterar individen och hälsoprofilbedömaren tillsammans. Här dras paralleller till 
Deweys tankar kring lärande.  

Dialogens betydelse för lärandet 
Om lärandeprocessen sker från en sändare till en mottagare handlar det om att lära ut. Många 
undersökningar har konstaterat ett klart samband mellan lärande och betydelsen av egen 
aktivitet. Lärandet kräver ett engagemang från individen och en egen vilja till inlärning. 
Sändaren blir i detta fall en person som ger mottagaren stöd och råd samt en person som har 
en övergripande uppföljning av individen (Haglund & Ögård, 1995). Här dras paralleller till 
en hälsoprofilbedömare då hon ger en individ stöd och råd vid en HPB samt en början till en 
uppföljning vid ifyllandet av en framtida HPB. Enligt Granbom (1998) är viktigt att sändaren 
visar uppmärksamhet d.v.s. att sändaren visar intresse och lyssnar aktivt vilket skapar ett lugn 
och en känsla av att dialogen har betydelse. Denna kommunikation är viktig när ett motiv ska 
klargöras. Sändaren bör ställa öppna frågor d.v.s. inte frågor som kan besvaras med bundna 
svar. Feedback är en viktig del av en dialog vilket innebär att sändaren uppmuntrar, bemöter 
känslor, bekräftar, sammanfattar och omformulerar det som mottagaren har sagt. Andra saker 
som sändaren bör tänka på är att strukturera, fokusera, konfrontera och påverka (Granbom, 
1998). Dialog är som ett sätt för ömsesidigt lärande. För vissa människor kan det vara svårt att 
mentalt bryta sig ut ur negativa bindningar i deras liv. För att bryta sig ur kan det krävas att 
nya erfarenheter från nya livssituationer byts ut. En av de viktigaste avsikterna med dialog är 
att skapa ömsesidig förståelse (Leymann & Gustavsson, 1990).  
 
Vygotskij har en teori som fokuserar på kognitiv utveckling genom en social indirekt process 
där en handledare visar vägen för individen i dennes upptäckande process. Det är framförallt 
genom social interaktion som människan lär och då är dialogen mellan handledaren och 
individen av stor betydelse. Här drar vi paralleller till en HPB då hälsoprofilbedömaren kan 
ses som handledaren. Vygotskij menar att lärande finns i en sektor med proximal utveckling 
d.v.s. att uppgifter och utmaningar som är för svåra att lösa på egen hand kan bli fullbordade 
genom verbal interaktion mellan två människor. För att individen ska ta till sig av budskapet 
måste det finnas ett samband mellan vad handledaren erbjuder och individens nuvarande 
möjligheter. Han menar vidare att om handledaren lägger sig i en uppgift som individen själv 
kan lösa blir hon otålig och förlorar inflytande över sin situation. Om handledaren lägger 
nivån på en för hög nivå finns det risk att individen känner sig inkompetent och blir 
frustrerad. Fokus ska ligga på den verbala interaktionen d.v.s. språket och dess innehåll ska 
anpassas till individen (Archer et al., 1995). 
 
Även Paulo Freire förespråkar vikten av dialog vid inlärning. Han eftersträvar självstyrning 
genom dialog och delaktighet och betonar vikten av personlig kontakt i samband med 
inlärning. Individen kan vinna medvetenhet genom frigörande pedagogik vilket leder till 
kritisk reflektion och handling. Genom dialog skapar individen ett aktivt förhållningssätt till 
verkligheten. När medvetenheten finns kan en förändring äga rum (Freire, 1972). Grunden i 
Freires tänkande pekar mot en pedagogisk process som fokuserar på individens miljö 
(Hasbrook, 2002). Då utveckling ska ske hos en individ betonar Freire att människor skall 
kunna reflektera över sin egen sociala situation och kritiskt granska den. Som handledare 
gäller det att med hjälp av dialogen gå in i deltagarens medvetande och berikas deras egna 
medvetanden. Verklig kommunikation kan bara skapas genom dialog (Freire, 1972). 
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Dialogens betydelse i en HPB 
Till skillnad från andra metoder betonar HPB betydelsen av en dubbelriktad 
kommunikationsprocess (Malmgren, 1989). I en HPB ligger hälsoprofilbedömarens fokus på 
individen och dennes livsstil och det är betydelsefullt att dialogen personerna emellan blir 
tydlig. Det är viktigt att förståelsen är ömsesidig. Hälsoprofilbedömaren måste sätta sig in i 
individens situation och möta henne där hon befinner sig. Det är av betydelse att individen har 
kunnat tolka mötet rätt för att sedan själv kunna gå ut i verkligheten och agera.  

Material och metod 
Val av undersökningsmetod 

Positivism 
Positivism är en filosofisk riktning som innebär att det givna, faktiska, positiva och det 
erfarenhetsmässiga är den enda källan till kunskap. Människan når kunskap om verkligheten 
genom sina erfarenheter (Janlert, 2000). Positivismen anser att människan kan betraktas som 
ett objekt, vilket skiljer sig från hermeneutiken. Positivismen utesluter känslor som inte är 
mätbara. Positivism kallas ofta "objektorienterad" forskning. De två centrala antagandena i 
den positivistiska kunskapsteorin är att kunskap om faktiska förhållanden vilar på 
sinneserfarenhet och att kunskap som inte rör det faktiska rör förhållandet mellan idéer 
(Wallén, 1996). Kopplingar mellan denna studie och tänkandet i positivismen kan dras då den 
handlar om att undersöka individers erfarenheter av en HPB genom en enkät. Frågorna som 
ställts i enkäten har varit slutna och mätbara.  
Kvantitativ tvärsnittsstudie 
För att kunna besvara syftet valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en 
enkätundersökning. Enligt Ejlertsson (2003) är en tvärsnittsstudie en ögonblicksbild d.v.s. det 
finns ingen tidsaspekt i undersökningen och studien undersöker människors förhållande och 
attityder vid ett visst tillfälle. Denna metod är ofta ekonomisk, enkel att genomföra praktiskt 
och bortfallet är ofta lågt. En nackdel med metoden kan vara att det är svårt att upptäcka vad 
som är orsak och verkan i förhållande till undersökningens syfte (Ejlertsson, 2003).  

Tillvägagångssätt 

Urval 
Vid uppsatskursens början, hösten 2004, hade val av undersökning redan bestämts då den 
skulle beröra metoden HPB. Efter godkännande från upphovsmännen till HPB för 
genomförande av denna studie kontaktades tidigare praktikplatser, i Skåne på en 
företagshälsovård och i Östergötland på en friskvårdsavdelning relaterad till landstinget, som 
bidrog med deltagare till undersökningen. Totalt utfördes undersökningen på tio 
företag/avdelningar och därmed bestod deltagarna av alla som genomfört en HPB under det 
senaste ett och ett halva året på dessa företag/avdelningar. Urvalet (yrkesaktiva på 
företag/avdelningar) styrdes utifrån var företagshälsovården och friskvårdsavdelningen tyckte 
det var lämpligt att genomföra undersökningen. Med andra ord var urvalet inte slumpmässigt. 
Företagen/avdelningarna som valdes var inte styrda efter några kriterier utan det var allt från 
mansdominerande och kvinnodominerande yrken till arbetsplatser med hård fysisk belastning 
till kontorsarbete. Företagen/avdelningarna hade främst genom företagshälsovården och 
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friskvårdsavdelningen genomfört HPB. När enkäten var klar för utdelning kom beskedet att 
undersökningen inte var praktisk genomförbar i Östergötland där det fanns 200 deltagare. 
Detta berodde på nedskärningar inom vården. Då återstod endast 100 deltagare till 
undersökningen. Efter många telefonsamtal hade cirka 100 nya deltagare angivit att de kunde 
vara med i undersökningen, främst i Östergötland. Enkäten delades ut till 193 yrkesaktiva 
individer som under det senaste ett och ett halva året genomfört en HPB genom sitt arbete. 
Bortfallet bestod av 85 personer som inte kunde delta i undersökningen av olika anledningar 
(se sidan 32). 

Enkät 
När enkäten skulle utformas, utfördes en operationalisering d.v.s. syftet bröts ner i 
beståndsdelar som grund för frågekonstruktion. Operationaliseringen utgick från HPB: ns 
delområden; fysiskt, psykiskt och socialt och utifrån detta utformades frågorna till enkäten. 
Även ett informationsbrev till chefer/föreståndare (se bilaga 4) samt ett introduktionsbrev till 
enkäten formulerades (se bilaga 5). Enkäten delades ut till fem personer i en pilotstudie. 
Individerna hade på något sätt varit i kontakt med HPB exempelvis arbetat med metoden. Tre 
personer svarade, vilka kom med positiv kritik och lite förslag till förbättringar.  

Genomförande 
Från början var syftet att närvara vid ifyllandet för att sedan samla in dem, d.v.s. använda oss 
av gruppenkät. Ejlertsson (1996) beskriver denna metod som en enkät vilken delas ut 
samtidigt till personer som regelbundet träffas i en lokal eller som kan sammankallas 
exempelvis personalen på en arbetsplats. Fördelarna med denna distributionsform är att 
forskaren har kontroll över både vem som svarar och att deltagarna inte diskuterar med 
varandra. Vid gruppenkäter är vanligtvis svarsfrekvensen förhållandevis hög (Ejlertsson, 
1996). Tyvärr var detta inte genomförbart på många arbetsplatser då det var problem att samla 
alla vid en och samma tidpunkt p.g.a. praktiska eller ekonomiska skäl. De personer som inte 
kunde delta när enkäterna delades ut fick av chefen/föreståndaren enkäter vid ett senare 
tillfälle som sedan skickades vidare till oss via post. Åtta individer skickade enkäten via post.     

Etiska överväganden  
Forskningsetik beskrivs som att en forskare måste respektera deltagarna och ta hänsyn till 
deras rätt till integritet. Forskare ska visa respekt för ämnet som studien berör (Eliasson, 
1995). Enkäten lämnades in till institutionen för hälsovetenskapernas etiska råd på Högskolan 
i Kristianstad för att undersökningen skulle kunna genomföras. Studien godkändes då alla 
etiska krav var uppfyllda. Enkäten som har utformats behandlar frågor som är kopplade till 
påverkan och förändring efter en HPB. Denna undersökning kan ha varit till nytta för 
individen då hon kanske har börjat tänka efter vad hon har förändrat eller kan förändra. Detta 
kan ha startat en inre motivation att förändra en levnadsvana som i framtiden kan vara en risk 
för hälsan. Det kan dock ha funnits en risk att individen känt sig utpekad om förändring inte 
hade skett. För att få godkännande av vederbörande företag/avdelning att utföra undersökning 
utformades ett informationsbrev till respektive chef/föreståndare (se bilaga 4). 
Chefen/föreståndaren informerade i sin tur sina anställda. Tillsammans med enkäten delades 
ett introduktionsbrev ut (se bilaga 5). Det framgick tydligt att deltagandet i undersökningen 
var frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Frågor gällande personuppgifter 
som ålder, kön, hushållets sammansättning, arbetsplats samt yrke ställdes i enkäten. 
Företagens namn var dock inte heller nämnda p.g.a. etiska skäl. Det har enbart varit 
författarna som tagit del av enkätsvaren. Resultatet har sammanställts samt publicerats och 
därmed blivit offentligt. Med detta har studien uppfyllt de forskningsetiska principerna som 
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enligt Vetenskapsrådet (2002) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Bearbetning och analys 
Efter hand som enkäterna samlats in har svaren lagts in i dataprogrammet SPSS (Statistical 
Package for the Social Science). En del av variablerna har gjorts om i SPSS dels för att 
minska ner antalet svarsalternativ och dels för att göra materialet möjligt att analysera. 
Följande tabell visar omvandlingen av variablerna. 
 
Tabell 1 Förändring av variabler i SPSS (recode). 
 

Variabel  Svars       Kategorisering 
   alternativ 
 
 Ålder  Numerisk       ≤ 49 / ≥ 50  
 
 Skolutbildning  Folkskola/grundskola (1)      1-3 / 4 
   -Universitet/högskola (4)       
 

Fysiskt ansträngande Kontorsarbete (1)     1 / 2-5    
        - Tungt arbete (5)          
  
 

Antal HPB  Numerisk       1 / 2-10  
 
Uppleva kostavsnittet Hög grad (1)        1-3 / 4-5 
  - Ingen uppfattning (5)        

  
Uppleva motionsavsnittet Hög grad (1)        1-3 / 4-5   
  - Ingen uppfattning (5)       
 
Uppleva tobaksavsnittet Hög grad (1)       1-3 / 4-5    
  - Ingen uppfattning (5)       
 
Uppleva stressavsnittet Hög grad (1)       1-3 / 4-5   
  - Ingen uppfattning (5)   
 
Uppleva ensamhetsavsnittet Hög grad (1)       1-3 / 4-5   
  - Ingen uppfattning (5)        
 

 
Delarna i en   Instämmer helt (1)      1-3 / 4-6 
HPB har varit lätta att  - Instämmer inte alls (6)       
förstå och ta till sig  

 
 
  Upplevelse av att Instämmer helt (1)       1-3 / 4-6 

hälsan har förbättrats  - Instämmer inte alls (6)       
efter senaste HPB 
 
         

På frågan om hur individen har upplevt att de olika avsnitten (motion, kost, tobak, stress och 
ensamhet) påverkat denne fanns fem svarsalternativ; i hög-, i viss-, i låg grad, inte alls samt 
ingen uppfattning. Dessa svarsalternativ har dikotomiserats enligt följande; grupp 1: i hög-, i 
viss- och i låg grad och grupp 2: inte alls och ingen uppfattning. Detta motiveras av att 
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individer i grupp 1 har i någon grad påverkats av avsnitten medan individer i grupp 2 inte 
påverkats alls. 
 
För att klargöra resultatet kommer här författarnas definition av orden påverka och förändra. 
Ordet påverka har definierats som att en individ tar intryck av något och att denne sedan bär 
detta med sig. Förändra har definierats som ett aktivt handlande hos en individ. En individ har 
därmed förändrat ett beteende.  
 
Genom frekvenser och korstabeller har en beskrivning och analys gjorts av resultatet. Vid 
statistiska analyser har en signifikansnivå på 5 % använts. I de jämförelser som gjorts har chi-
två test och Spearmans rangkorrelation använts som metod.  
 
I resultatet från tobaksavsnittet var deltagarantalet 106. Vid hälsoprofilbedömningstillfället 
var 77 individer (71 %) rök och snusfria. De som rökte och/eller snusade utgjorde en för liten 
del av deltagarantalet för att resultaten skulle kunna generaliseras, därför gjordes inga 
statistiska test i detta avsnitt.  
 
Vid chi-två testen när den fysiska delen representerade den ena variabeln har endast 
kostavsnittet och motionsavsnittet räknats med p.g.a. att andelen individer som rökte och/eller 
snusade vid hälsoprofilbedömningstillfället var så pass låg. Detta är naturligtvis ett positivt 
resultat, men för att se vad en individ påverkas av i en HPB underlättar det att bortse från den 
variabeln.  
 
Under det sociala avsnittet tillfrågades respondenterna om de kände sig mindre ensamma efter 
sin senaste HPB. Resultatet visade att andelen individer som kände sig mindre ensamma efter 
sin HPB var för litet att utföra statistiska test på. Av den orsaken har endast en beskrivning 
gjorts på detta avsnitt. 

Resultat 
Resultatavsnittet kommer att inledas med en beskrivning av urvalet för att förtydliga 
egenskaper hos deltagarna vilket har betydelse för analysen av resultatet.  

Beskrivning av deltagarna 
Resultatet från undersökningen utgår från enkätdata (se bilaga 6). Deltagarna bestod av 108 
individer varav 45 % var män och 55 % var kvinnor. En stor del av deltagarna, 41 %, hade 
läst på högskola eller universitet (se tabell 2). 
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Tabell 2 Andel (%) med högsta skolutbildning (n=108).   (Fråga nr. 4) 
 
    
   Andel (%) 
 
Folkskola/grundskola    10 
eller liknande    
 
Realskola/folkhögskola/2-årigt   21 
gymnasium eller liknande 
 
Minst 3-årigt gymnasium    28 
eller gymnasieskola    
 
Universitet/högskola   41 
 
Total    100 
 
 
Fler kvinnor (54 %) än män (25 %) hade akademisk utbildning (p=<0,05). Andelen som 
arbetade heltid bland deltagarna var 85 %, resten arbetade deltid. Heltid motsvarar ett arbete 
på mer än 35 timmar per vecka.  
 
Största delen av deltagarna, 89 %, hade genomgått en eller två HPB. Åldersfördelningen 
bland deltagarna var jämn, 54 % av respondenterna var under 50 år gamla medan 46 % var 50 
år eller äldre.  
 
Av deltagarna levde 80 % tillsammans med någon, vilket kunde vara make/maka, sambo 
och/eller barn. En stor del av deltagarna angav ett stående eller sittande arbete med låg 
belastning (se tabell 3).  
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Tabell 3  Andel (%) uppdelat på fysisk arbetsbelastning (n=108).   (Fråga nr. 6) 
 
 
Grad av fysisk arbetsbelastning 
    Andel (%) 
 
Stående eller sittande arbete    42 
med låg belastning  
(t. ex. kontorsarbete) 
 
Rörliga arbetsmoment ingår    21 
återkommande i arbetet 
 (t. ex. lättare lyft) 
 
Kontinuerligt rörligt arbete    28 
(t. ex. mkt gående, måttliga lyft) 
 
Fysiskt ansträngande    9 
eller rörliga arbetsmoment   
ingår i arbetet  
(t. ex. tunga lyft, obekväma ställningar) 
 
Kontinuerligt fysiskt ansträngande   0 
arbete (t. ex. tungt  
byggnads- eller industriarbete) 
 
Total    100 

Beskrivning av den fysiska delen i en HPB 

Motionsavsnittet 
Andelen individer som ansåg sig i någon grad ha påverkats av motionsavsnittet efter den 
senaste HPB var 55 % (se tabell 4). Det fanns en signifikant skillnad mellan de som hade en 
akademisk utbildning och de som inte hade denna typ av utbildning. Den största delen bland 
dem som inte alls hade påverkats av motionsavsnittet eller inte hade någon uppfattning hade 
ingen akademisk utbildning (χ2=9,684, p=0,002).  
 
Efter sin senaste HPB ansåg sig 38 % ha förändrat sina motionsvanor till det bättre (se tabell 
4). Här fanns en signifikant skillnad mellan de som genomgått en eller flera HPB. Bland de 
som genomgått en HPB var det 25 % som förändrat sina motionsvanor till det bättre jämfört 
med de som genomgått flera HPB där det var 51 % som förändrat sina motionsvanor till det 
bättre (χ2= 9,164, p= 0,010). Det var 46 % av deltagarna som ej ansåg sig vara i behov av en 
förändring av motionsvanorna (se tabell 4). 
 
Över hälften av de medverkande hade genom egna intressen, till viss del HPB och/eller 
påverkan av media förändrat sina motionsvanor till det bättre. I enkäten tillfrågades 
respondenterna om det var den teoretiska eller den praktiska delen av motionsavsnittet i HPB: 
n som hade påverkat dem. Av de 25 % som angav att de till viss del hade påverkats av HPB: n 
när de hade förändrat sina motionsvanor hade knappt 15 % påverkats av både den teoretiska 
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och den praktiska delen. Resten (10 %) hade påverkats av någon av delarna. Fördelningen 
mellan enbart den teoretiska delen och enbart den praktiska delen var jämn.  
 
Bland de deltagare där motionsvanorna inte hade förändrats efter deras senaste HPB ansåg 46 
% att deras motionsvanor inte behövde förändras. Den främsta anledningen till att 
motionsvanorna inte hade förändrats hos dem som ansåg sig behöva en förändring var 
tidsbrist (11 %) samt brist på motivation (8 %). Sammanfattningsvis konstaterades att 84 % 
av alla deltagare ansåg sig redan ha bra motionsvanor eller hade förändrat sina motionsvanor 
till det bättre efter sin senaste HPB.  

Kostavsnittet 
Det var 62 % av deltagarna som upplevde att de i någon grad hade påverkats av kostavsnittet i 
en HPB. Dock hade största delen (75 %) av deltagarna inte förändrat sina kostvanor efter den 
senaste HPB: n. Bland dem som inte hade förändrat sina kostvanor fanns även de som inte 
ansåg sig vara i behov av en förändring då kostvanorna redan var goda (52 %, se tabell 4). De 
främsta anledningarna till att kostvanorna inte hade förändrats eller förändrats till det sämre 
var tidsbrist och/eller brist på motivation. Av de som hade förändrat sina kostvanor till det 
bättre var det främst deras egna intressen och/eller deras senaste HPB som låg till grund för 
förändringen.   

Tobaksavsnittet 
Det var 29 individer som rökte och/eller snusade vid senaste hälsoprofilbedömningstillfället. 
Med anledning av detta anges antal individer istället för procentandelar i detta avsnitt. Det var 
15 individer som i någon grad hade påverkats av tobaksavsnittet. Efter sin senaste HPB hade 
fyra individer slutat helt med rökning och/eller snusning samt fem individer hade minskat ner 
på sin tobakskonsumtion (se tabell 4). Av de som hade ändrat sin tobakskonsumtion till det 
bättre hade en individ hjälpts av endast HPB: n samt fem individer angav att de hade till viss 
del blivit hjälpta av HPB: n. Den främsta anledningen bland dem som inte hade gjort någon 
förändring var att de inte ville sluta (10 individer). Brist på motivation och att individen 
behöver tobak för att känna sig lugn var andra orsaker till att ingen förändring hade skett.  

Beskrivning av den psykiska delen i en HPB  

Stressavsnittet 
Andelen deltagare som inte ansåg sig ha problem med negativ stress när undersökningen 
gjordes var 34 %. Hos 47 % av deltagarna hade ingen förändring skett angående 
stressvanorna (se tabell 4). Om upplevelsen av stress hade förändrats till det bättre (9 %, se 
tabell 4) var den främsta orsaken att de hade lärt sig hantera sin stress. För de som upplevde 
negativ stress eller blivit mer stressade efter HPB: n angavs den största orsaken förändring i 
arbetet, 24 %.  
 
Det fanns ingen skillnad mellan de som arbetade heltid jämfört med de som arbetade deltid 
när det gäller påverkan av avsnittet eller förändring. Det fanns heller ingen skillnad i påverkan 
eller förändring beroende på om individen hade hemmaboende barn eller inte.  
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Beskrivning av den sociala delen i en HPB 

Sociala avsnittet 
Det var 27 % som i någon grad hade påverkats av det sociala avsnittet, 66 % hade inte alls 
påverkats och 7 % hade ingen uppfattning (n=107). Majoriteten av deltagarna, 75 %, ansåg 
sig inte vara i behov av någon förändring gällande sitt sociala nätverk vid det senaste 
hälsoprofilbedömningstillfället. Det var 5 % av deltagarna som upplevde att de kände sig 
mindre ensamma efter sin senaste HPB (se tabell 4). 
   
Beskrivning av samtliga delar i en HPB 
Nedanstående tabell visar sammanfattat vad deltagarna hade påverkats av och/eller förändring 
till det bättre av sina levnadsvanor, samt hur många som inte upplevde behov av en förändring 
i de olika avsnitten.  
  
 
Tabell 4 Andel (%) som efter sin senaste HPB hade påverkats av och/eller förändrats till det bättre i 
sina levnadsvanor samt andelen som ej upplevde behov av en förändring. Varje andel är var för sig 
beräknad utifrån urvalet (n=106-108).   (Frågor nr. 8, 9, 11-13, 16-18, 21, 22, 
25-26) 
 

Påverkan  Förändring  Ej i behov av förändring 
 (n=106-108)  (n=106-108)  (n=106-108) 

 
Motion 55  38   46  
Kost 62  25   52  
Tobak 14  9   71  
Stress 45  9   34 
Ensamhet 27   5   75 
  

   
Respondenterna tillfrågades vad de främst kom ihåg efter sin senaste HPB (se tabell 5). I 
enkäten framgick det att endast två alternativ fick väljas vilket flera missuppfattat och därför 
medfört ett internt bortfall (n=99). Majoriteten kom främst ihåg motionen, dels den teoretiska 
men mest den praktiska (cykeltestet). Stress och kostavsnittet var det även många deltagare 
som kom ihåg. De andra avsnitten tog inte respondenterna till sig i någon nämnvärd 
utsträckning i jämförelse med de tidigare nämnda.   
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Tabell 5 Andel (%) av vilken/vilka (max 2 svar) delar av en HPB som individen främst kom ihåg 
efter den senaste HPB. Tabellen utgår från 169 svar.    
                         
,(Fråga nr. 29) 

 
   Andel (%)   
 
Kost   11 
Motion (Samtal)  31 
Motion (Cykeltest)  37 
Tobak   2 
Alkohol   1 
Medicin   2 
Symptom   2 
Stress   13 
Ensamhet   1 
 
Total   100 
 
Av de som främst kom ihåg cykeltestet efter sin senaste HPB fanns en signifikant skillnad 
mellan män och kvinnor. Fler kvinnor (67 %) än män (33 %) kom främst ihåg cykeltestet 
(χ2=8,663, p=0,003).  
 
Det fanns även en signifikant skillnad beroende på om individen hade läst en akademisk 
utbildning eller inte. De individer som hade en akademisk utbildning (41 %) angav att de i 
högre utsträckning än de utan akademisk utbildning kom ihåg cykeltestet (χ2=5,644, 
p=0,018).  
 
I fråga 30 (se bilaga 6) ringade deltagarna in det svar som passade på en skala 1-6, där 1 var 
instämmer helt och 6 var instämmer inte alls. Frågan handlade om individen tyckte att en 
HPB var lätt att förstå och ta till sig. Av respondenterna ringade 36 % in en etta och 85 % 
ringade in en trea eller lägre, d.v.s. den kumulativa frekvensen för värde 1-3. Det fanns en 
skillnad mellan män och kvinnor (n=107) då kvinnorna upplevde HPB: n lättare att förstå och 
ta till sig än män (χ2=5,127, p=0,024). Dock fanns det ingen skillnad mellan män och kvinnor 
vad gällde förändring av levnadsvanor. De individer som hade en akademisk utbildning hade i 
högre grad förstått och lättare tagit till sig HPB: n (χ2=5,206, p=0,023).  
 
Samma svarssystem användes på fråga 31; om individen ansåg att deras upplevda hälsa hade 
förbättrats efter den senaste genomförda HPB: n. Andelen individer som ansåg sig ha en 
bättre upplevd hälsa efter sin senaste HPB hade ringat in en trea eller lägre (kumulativ 
frekvens) vilket resulterade i 54 % (n=106).   

Samband mellan motion, kost och stress 
Respondenterna kom främst ihåg motionen (praktiskt, teoretiskt) i sin senaste HPB och 
motionen var även den vana som flest hade förändrat efter sin senaste HPB. Trots detta angav 
fler individer att de påverkats av kostavsnittet jämfört med motionsavsnittet.  
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Motionsavsnittet följdes av stressavsnittet vad gäller andel påverkade individer. Trots detta 
var det fler som kom ihåg stressavsnittet jämfört med kostavsnittet främst efter sin senaste 
HPB.  
 
Det fanns ett signifikant samband mellan att individer ansåg sig ha påverkats av kost och 
motionsavsnitten (rs=0,514, n=108). Om respondenten påverkats av motionsavsnittet hade 
även denne i ökad omfattning påverkats av kostavsnittet. Det fanns dock inget samband 
mellan att individen hade förändrat sina motionsvanor och angiven förändring av kostvanor.   

Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras de resultat som är relevanta för syftet. I metoddiskussionen 
diskuteras kvaliteten på studien i relation till val av metod, bortfall och confounders.   

Resultatdiskussion 

Vad påverkas individen av i en HPB? 
Det var kosten som flest individer ansåg sig ha påverkats av i deras senaste HPB. Kosten är 
ett aktuellt ämne idag och det skrivs mycket om kost, olika livsmedel och bantningsmetoder i 
dagens media. Detta kan vara en bidragande orsak till att många påverkats av kosten i en 
HPB. Andelen som påverkats av kosten följdes av motion och därefter stress. Detta 
resonemang kan kopplas till resultatet i Malmgrens (1989) avhandling vilket visade att den 
totala omfattningen av hälsoinformation (motion, kost och tobak) i massmedia var mycket 
omfattande och intensiv. I undersökningen frågades deltagarna om attityd- och 
beteendeförändringar i samband med kampanjen. Hälften av de utfrågade tyckte att deras 
attityder i fråga om kost, motion och tobak hade ändrats efter kampanjstarten då de tyckte att 
det var viktigt att ha goda kost- och motionsvanor samt kunskapen om riskerna med att röka. 
Således hade ett stort antal deltagare blivit mer medvetna om betydelsen av positiva 
hälsovanor (a.a.). Beroende på hur medveten individen är kring beteendet påverkar detta 
vilken riktning attityden får, positiv eller negativ. Forskning har påvisat att attitydens 
tillgänglighet förstärker dess samband med beteendet. När förhållandet till attityden är positivt 
är omständigheterna som förknippas med den lättare att ta till sig (Helkama, Myllniemi & 
Liebkind, 2000)  
 
Malmgren (1989) poängterar även svårigheterna att med hälsoinformation nå de rätta 
målgrupperna. Det visade sig att de som redan levde hälsosamt påverkades att ytterliggare 
försöka förbättra sina hälsovanor vilket de lyckades med. Detta är ett positivt resultat men det 
är även viktigt att kunna nå de individer som ligger i riskzonen för ohälsosamma vanor.  
  
I vår studie visade resultatet att deltagarna påverkades främst av kosten. Det är av betydelse 
att individen påverkas för att beteendet ska kunna förändras då detta kan vara lättare att göra 
på individnivå. I en HPB har hälsoprofilsbedömaren fokus enbart på individen och påverkan 
på dennes levnadsvanor för att sedan stödja och motivera till att förändra eventuella 
riskbeteenden. På samhällsnivå, exempelvis i form av en hälsoinformationskampanj, är det 
dels svårt att nå rätt målgrupp och dels är det svårt att motivera till förändring hos individen.  
Om individen har påverkats positivt av t.ex. kosten i en hälsoinformationskampanj, då den har 
dåliga kostvanor och bör ändra dessa, kan detta misslyckas p.g.a. att det inte finns någon som 
motiverar hur den ska gå vidare till att förändra beteendet d.v.s. den bästa effekten nås när det 
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finns en inre motivation men även en yttre motivation. I detta fall skulle det kunna vara en 
hälsoprofilbedömare.   
 
Hälsoprofilbedömarens betydelse för individens resultat i en HPB 
Hälsoprofilbedömarens uppgift är inte att undervisa och framföra hur deltagaren ska leva sitt 
liv utan hälsoprofilbedömaren ska fungera som ett stöd och finnas till för att lyssna. Om 
deltagaren önskar få hjälp till förbättrade levnadsvanor eller motivation till förändring då kan 
hälsoprofilbedömaren agera genom att utgå från individens förutsättningar och möta denne 
där hon befinner sig. Det viktigt att ha stor respekt för den enskilde individen och dennes 
livssituation. Hälsoprofilbedömaren måste känna av hur öppen deltagaren är beredd att vara, 
så att ett intrång på personen undviks. Vid motivationsarbete är det viktigt att försöka etablera 
ett jämlikt förhållande med individen d.v.s. hälsoprofilbedömaren ska inte vara en auktoritär 
utan livsstilsfrågor ska diskuteras mellan två jämbördiga parter. Vilka beslut individen än tar 
så är det av stor betydelse att hälsoprofilbedömaren respekterar dessa.  
 
Den mänskliga faktorn spelar en stor roll vid en hälsoprofilbedömning. Med andra ord kan 
hälsoprofilbedömarens dagsform ha en betydande roll och även personkemin mellan 
hälsoprofilbedömaren och individen spelar en stor roll.  Det är viktigt att dialogen fungerar 
och att situationen känns bekväm för att uppnå bäst resultat. Detta resonemang styrks av 
Vygotskij som menar att människan lär genom social interaktion. Han menar även att 
dialogen mellan handledaren och individen är av stor betydelse (Archer et al., 1995). Även 
Freire (1972) förespråkar vikten av dialog och personlig kontakt vid inlärning. Dialogen 
mellan en hälsoprofilbedömare och deltagaren måste vara tydlig och fungera för att mötet ska 
vara betydelsefullt. Om deltagaren är i behov av en förändring måste hälsoprofilbedömaren på 
ett pedagogiskt sätt agera som ett stöd och kunna ge lämpliga förslag till åtgärder.  
 
Det finns tydliga kopplingar till Aborelius komponenter som beskrivs av Granbom (1998) 
vilka visar på hänsynstagande vid motivationsarbete. Dessa komponenter; respekt, jämlikt 
förhållande, att ta reda på individens självständighetsbeslut, att ta reda på individens 
funderingar och föreställningar om beteendet, att handledaren behöver inte vara en förebild, 
att ej moralisera, att handledaren måste finna individen på dennes nivå samt förståelse har 
tolkats kring hälsoprofilbedömaren vid arbete med HPB och är viktiga att ha i åtanke för att 
kunna ge individen stöd och hjälp vid arbete med att påverka och förändra ohälsosamma 
beteenden. 

Vad förändrar individen främst efter en HPB?  
Resultatet visade att deltagarna främst hade förändrat sina motionsvanor efter deras senaste 
HPB. Detta kan bero på att det finns dels en teoretisk del (samtal om individens 
motionsvanor) av motionen men även en praktisk (konditionstestet) i en HPB. En individ tar 
lättare till sig information om teori varvas med praktik. Detta resonemang kan kopplas till 
John Deweys teori om ”learning by doing” då han anser att en individ lättare lär och tar till sig 
om denne även får utföra något praktiskt (Dewey, 1980). Majoriteten som hade förändrat sina 
motionsvanor till det bättre hade påverkats av både den teoretiska och den praktiska delen.  
 
En anledning till detta resultat kan styrkas då ett annat resultat visade att majoriteten även 
kom ihåg cykeltestet främst. Deltagarna skulle kryssa i max två moment från HPB: n som de 
främst kom ihåg. En annan anledning till att deltagarna främst påverkades av motionsavsnittet 
kan bero på att även motion är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle. Vidare kan detta 
resultat bero på att stor majoritet på något sätt kommit i kontakt med motion tidigare t.ex. 
genom skolidrotten eller andra aktiviteter och att det är lättare att hitta tillbaka till ett beteende 
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om individen redan upplevt dess effekter. Det som en individ hade förändrat efter deras 
senaste HPB var tillföljt av motionen kosten.  
 
I jämförelse med Nisbeth, Klausen och Andersens undersökning fanns ett likartat resultat i att 
motionen var det område där flest individer genomgått en förändring medan kosten och 
rökningen var svårare att påverka i förändringssyfte (Nisbeth, Klausen & Andersen, 2000).  
 
Många människor vet idag betydelsen av en sund kosthållning och att rökning är farligt 
gällande för individens hälsa. Förklaringar till varför en individ inte ändrar ett beteende som 
denne vet är osunt förklaras i den sociala inlärningsteorin. En förklaring till paradoxen är att 
individen hellre ser de kortsiktliga tillfredsställande konsekvenserna av beteendet än de 
långsiktliga (Bunton & Macdonald, 1995). En förklaring till varför en individ inte förändrar 
osunda kostvanor kan vara att denne hellre står ut med konsekvenserna som beteendet ger än 
att vara utan beteendet d.v.s. den osunda kosten. Ett exempel är att en överviktig individ 
känner sig uttittad när hon äter godis men hon står hellre ut med det sociala obehaget än att 
vara utan godiset. Kopplingar till rökare kan dras, då de upplever att ett behov tillfredsställs 
när de röker men de långsiktliga konsekvenserna som bl.a. lungcancer är svårare att ta till sig. 
Även förklaringen om att individen blundar för att något ska hända just henne stämmer in på 
en rökare (Bunton & Macdonald, 1995). När en individ genomför en HPB är 
hälsoprofilbedömarens uppgift att lyssna och stödja vad individen främst vill diskutera. Om 
en individ röker men inte vill diskutera detta ska inte hälsoprofilbedömaren vara auktoritär 
utan individen måste själv vilja diskutera sitt ohälsosamma beteende, i detta fall rökning, om 
en positiv påverkan och förändring ska ske.        
 
Hälsoprofilbedömarens roll i förändringsprocessen  
När individen är i behov av en beteendeförändring är det viktigt att hälsoprofilbedömaren 
utgår från individens behov och önskemål. Genom en dialog ska individen och 
hälsoprofilbedömaren hjälpas åt att identifiera och förstå problemet samt klargöra och 
undersöka dess karaktär. Detta för att deras syften ska stämma överens och för att de ska veta 
att de samtalar om samma sak. I slutet av HPB: n fyller som tidigare nämnt individen i en 
framtida HPB (se bilaga 3) som innefattar konkreta mål vilka individen ska uppnå. 
Hälsoprofilbedömarens uppgift är att se till att målen är realistiska så att individens självtillit 
inte sjunker. Därefter diskuterar hälsoprofilbedömaren och individen förberedelser, metoder 
och vad som kan underlätta för individen när förändringen ska ske. Här dras paralleller till 
The Egan Model som beskriver en förändring i tre steg; förklaring/förtydligande, 
målsättning/målsättningar samt gå till handling/underlätta (Bennet & Murphy, 1999). Dessa 
steg är väsentliga för en hälsoprofilbedömare att vara medveten om. Modellen beskriver även 
handledarens uppgift vilket innebär att ställa frågor som leder samtalet vidare och göra vissa 
återknytningar till känslor som kan uppkomma (a.a.).  
 
När individen når en insikt om sina förutsättningar och möjligheter till att förändra ett 
ohälsosamt beteende, är chanserna stora att förändringsarbetet lyckas. Förhoppningsvis har 
hälsoprofilbedömaren lyckats skapa denna insikt och kan då ge råd och stöd om hur individen 
kan gå vidare med sitt förändringsarbete (G. Andersson, personlig kommunikation, 2 maj, 
2005). Det är individen själv som måste fatta sitt beslut för att kunna förändra ett beteende 
men dock är hälsoprofilbedömarens roll viktig i förändringsarbetet. 

Vikten av det psykiska och sociala avsnittet i en HPB 
Förutom att diskutera deltagarens fysiska hälsa är den psykiska och sociala hälsan inte att 
förglömma. Under en HPB börjar hälsoprofilbedömaren att diskutera den fysiska hälsan 
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eftersom att den psykiska och sociala hälsan kan vara känsligare att samtala om. Det tar cirka 
en halvtimme att genomföra cykeltestet, mäta blodtryck, väga och mäta individen. Efter det 
kan förhoppningsvis deltagaren känna ett förtroende för hälsoprofilbedömaren för att sedan 
våga diskutera vidare hur livssituationen ser ut hemma och på jobbet utifrån psykiska och 
sociala aspekter.  
 
Kommunikation med andra individer kan bryta ensamheten och isoleringen, som ofta 
domineras av missförstånd, intolerans och nedvärdering av sig själv. Individer mår mycket 
bättre om de vågar berätta om sina inre känslor och tankar på ett ärligt sätt för någon som är 
villig att lyssna (Ryberg & Sjöholm, 1995). I en HPB är det viktigt att eftersträva en god 
kommunikation och en samspelt dialog mellan hälsoprofilbedömaren och deltagaren för att 
individen ska våga diskutera både det fysiska, psykiska och det sociala avsnittet. Utifrån 
resultatet visade det sig att de flesta av respondenterna ansåg sig ha påverkats av och gjort 
förändringar främst inom det fysiska avsnittet. Detta kan bero på många olika faktorer. En 
anledning kan ha varit att individen inte fick förtroende för hälsoprofilbedömaren då denne 
använde sig av en dålig kommunikation och dialogen mellan hälsoprofilbedömaren och 
deltagaren inte stämde överens. Detta kan ha lett till att deltagaren inte vågade öppna sig. 
Ryberg och Sjöholm (1995) styrker resonemanget kring hälsoprofilbedömarens 
kommunikation då de menar att kommunikation inte bara är att tala och lyssna. En människa 
kan säga en sak och med kroppsspråket visa något annat. Dessa dubbla budskap kan ofta leda 
till missförstånd och konflikter. Det av betydelse att lyfta fram det psykiska och sociala 
avsnittet i en HPB vilket är minst lika viktigt då det gäller individens hälsa. 
 
Av de medverkande ansåg sig 45 % i någon grad ha påverkats av stressavsnittet i deras 
senaste HPB. Efter den senaste HPB: n hade 9 % förändrat sina stressvanor. En anledning till 
att fler inte påverkades eller hade gjort en förändring kan vara att 34 % inte tyckte sig ha 
problem med stress när undersökningen gjordes. Majoriteten av deltagarna, 75 %, ansåg sig 
inte heller vara i behov av någon förändring gällande sitt sociala nätverk vid det senaste 
hälsoprofilbedömningstillfället, vilket var ett positivt resultat och kan vara en förklaring till 
att fler inte hade påverkats av eller gjort förändringar i det sociala avsnittet.  
 
I Anderssons (1987) avhandling, vars syfte var att undersöka sambandet mellan regelbunden 
motion, beräknad maximal syreupptagningsförmåga och några hälsoeffekter i form av 
sjukfrånvaro, skador, upplevd hälsa och upplevda symtom, fick han fram ett positivt resultat 
vad gäller de psykosomatiska besvären. Av deltagarna i kampanjen var det cirka en fjärdedel 
som upplevde olika psykiska symtom samt hade negativa stressvanor. Efter att ha deltagit i 
undersökningen visade resultatet att de psykosomatiska besvären samt de negativa 
stressvanorna minskade, vilket påvisade de positiva fysiologiska effekterna av motion. 
Hälften av deltagarna hade förbättringar av det allmänna välbefinnandet och sin upplevda 
hälsa (Andersson, 1987). Här kan paralleller dras till det holistiska synsättet, där det handlar 
om att se till alla olika delar (fysiskt, psykiskt och socialt) och inte en del var för sig. Det 
fysiska, psykiska och sociala avsnitten i en HPB är lika viktiga att diskutera för att uppnå 
goda hälsovanor.   

Uppföljningens betydelse vid förändring av levnadsvanor 
I jämförelse med Nisbeth, Klausen och Andersens (2000) undersökning var där betydligt fler 
som genomgått en förändring i motionsvanorna än bland de individer som deltog i vår 
undersökning. I Nisbeth, Klausen och Andersens undersökning var det hela 76 % av 
deltagarna i motionsgruppen lyckades uppnå sina mål medan det var 38 % av deltagarna i vår 
undersökning som hade förbättrat sina motionsvanor efter deras senaste HPB. Nisbeth, 
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Klausen och Andersen (2000) anser att när en beteendeförändring gällande motion ska ske är 
det viktigt att individen själv vill genomföra förändringen. När en individ genom sitt arbete 
genomför en HPB är det inte säkert att individen själv känner sig motiverad till detta och det i 
sin tur kan leda till att individen inte har motivation att lyssna, ta till sig och därefter göra 
förändringar. Deltagarna i Nisbeths, Klausen och Andersens undersökning anmälde sig 
frivilligt och därmed hade de troligen en inre motivation som styrde. När den inre 
motivationen får styra och kompletteras med individuell rådgivning har undersökningar visat 
att detta ger märkbara resultat främst inom motion. 
 
En annan bidragande orsak till skillnaderna i resultaten kan vara att deltagarna i Nisbeth, 
Klausen och Andersens (2000) undersökning fick sätta upp egna mål som de ville uppnå efter 
genomförd HPB. Efter fem månader följdes målen upp med rådgivning under cirka 15 
minuter och efter ett år fyllde alla deltagarna i ett likadant frågeformulär som i början av 
HPB: n (Nisbeth, Klausen & Andersen, 2000). Utifrån detta tolkas att det är av stor betydelse 
att deltagarna upplever att en uppföljning sker och att de känner stöd från en handledare, 
exempelvis en hälsoprofilbedömare, under tiden som förändringen genomförs. Detta är en 
form av yttre motivation som enligt Arborelius (1999) är ett bra komplement till den inre 
motivationen. I en HPB ingår det en framtida HPB (se bilaga 3) där ett formulär om 
förändring fylls i av individen. Detta gäller främst de individer som är i behov av en 
förändring. Då denna framtida HPB formuleras och skrivs ner åtar sig individen att göra en 
fortsatt analys av sin livsstil genom jämförelse mellan den aktuella och framtida HPB: n. 
Beslut bör till en början bara röra endast en förändring i taget. Denna ska beskrivas och 
motiveras så konkret som möjligt (Andersson, Malmgren & Johrén, 2004). Detta är en start 
till en uppföljning men eftersom HPB: n ofta genomförs i relation till arbetet är det 
arbetsgivaren som avgör om en uppföljning blir verklighet. Resultatet visade att ju fler HPB 
som en individ genomgått desto större chans var det att individen hade förändrat sina 
motionsvanor till det bättre. Även här stärks resonemanget kring uppföljningens betydelse.  
 
Målens mening för den inre motivationen  
Genom att deltagarna fick stöd och uppmuntran i sina egna mål ledde det till en ökad 
motivation vilket styrks av Granbom (1998) som skriver att forskning har visat att när 
människor stöds och uppmuntras i sina egna initiativ få de en ökad inre motivation. Den 
framtida hälsoprofilen är av stor betydelse då den ger individen motivation och stöd till att vid 
behov förändra sin livsstil successivt. Schunk (2001) styrker resonemanget då han menar att 
det är av betydelse att individen sätter upp egna mål när ett beteende ska förändras vilket i sin 
tur ökar motivationen.  
 
Dewey betonade vikten av att ha mål uppsatta när ett lärande ska ske (Vavilis, 2003). Det är 
av stor betydelse att lärandet har ett samband med individens intresse för ämnet. Då ämnet 
fördjupas blir lärandet mer intressant. Till sist ska individen kunna finna ett samband mellan 
innehållet i lärandet och det verkliga livet (Lindqvist, 1999). När den framtida hälsoprofilen 
formuleras sätter individen upp egna mål för att ändra ett beteende. Men eftersom en 
uppföljning av en HPB inte är obligatorisk är det inte säkert att individen lyckas uppnå målen 
utan en yttre motivation, hälsoprofilbedömaren. Majoriteten av deltagarna undersökningen 
har genom sin arbetsplats genomgått sin HPB och det medför att deltagandet inte alltid är 
frivilligt utan det ingår i arbetsplatsens hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att arbetsplatser 
som använder sig av HPB aktivt arbetar med sina anställdas hälsa då de följs upp så de kan 
bibehålla och/eller förbättra sin livsstil och levnadsvanor.  
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Många individer vet idag hur viktigt det är att motionera. Trots det finns det skrämmande 
siffror som visar hur få individer som är regelbundna motionärer (Primärvården Region 
Skåne, 2003). I Malmgrens (1989) avhandling framgår det ifrån Saab-Scanias 
slumpurvalsstudie att i stort sett alla ansåg att det var viktigt med motion, men ändå var 
endast hälften av dem regelbundna motionärer. Av de individer som inte motionerade svarade 
de flesta att det var p.g.a. ”brist på tid”. Det tycks dock handla mer om brist på energi och lust 
till motion än brist på tid (Malmgren, 1989). Individer som själva inte tar initiativ till sina 
beslut och har en inre motivation till förändring av ohälsosamma beteenden, exempelvis 
fysisk inaktivitet, kommer inte beteendeförändringen att vara hållbar på lång sikt trots närvaro 
av yttre motivation. För att lyckas måste individen själv fatta ett eget beslut som kommer 
inifrån.    

Påverkas män & kvinnor olika i en HPB?  
I undersökningen var fördelningen mellan män (45 %) och kvinnor (55 %) jämn vilket är 
intressant då det ger ett resultat på vad båda könen påverkats av och förändrat efter deras 
senaste HPB. Det fanns en generell skillnad mellan män och kvinnor vad gäller att påverkas 
av en HPB där kvinnor hade förstått och tagit till sig i sin senaste HPB i större utsträckning än 
männen. Detta kan bero på att fler kvinnor (54 %) än män (25 %) hade en akademisk 
utbildning, vilket styrks av nästa stycke då betydelsen av att en individ har en högre 
utbildning diskuteras. Det fanns dock ingen skillnad mellan könen i om individerna ansåg sig 
ha förbättrat sin hälsa. Vid jämförelse mellan våra deltagare och Sveriges befolkning stärker 
detta resonemanget kring att kvinnor inte skulle vara mer friska än män trots att de förstod 
och tog till sig informationen i större utsträckning. Tvärtom har det visat sig att kvinnor är 
sjukare än män. Nordiska hälsovårdshögskolan (1997) skriver att kvinnor lever trots allt 
längre än män men de har inte lika långt liv med fullbordad hälsa. Förutsättningarna för att 
kunna kombinera förvärvsarbete och familjeliv påverkar kvinnors hälsa mer än mäns. 
 
Ett intressant resultat som Andersson (1987) redovisade handlade om skillnaden mellan män 
och kvinnor vad gäller förändring av motionsvanor, då det handlade om nya 
motionsaktiviteter påbörjats eller inte. Av kvinnorna var det 43 % och bland männen 35 % 
(p<0.005) som utövade fler olika motionsaktiviteter under kampanjen jämfört med före 
kampanjen (Andersson, 1987). I vår studie visade det sig att kvinnorna hade påverkats i större 
utsträckning än männen vad det gäller att förstå och ta till sig i en HPB, dock fanns det ingen 
signifikant skillnad vad det gäller förändringar av sin hälsa.  

Utbildningens betydelse vid förändring av levnadsvanor 
Det fanns en signifikant skillnad mellan de som hade en akademisk utbildning och de som 
inte hade denna typ av utbildning. En stor del av deltagarna hade studerat på högskola 
och/eller universitet. Det kan vara en bidragande faktor till att majoriteten av deltagarna som 
hade akademisk utbildning redan hade bra motionsvanor eller förändrat sina motionsvanor till 
det bättre efter sin senaste HPB. Den största delen bland dem som inte alls hade påverkats av 
motionsavsnittet eller inte hade någon uppfattning hade ingen akademisk utbildning.  
 
Om en individ har genomgått en högre utbildning kan den vara mer medveten om sin livsstil 
och livssituation. Information och kunskap som finns i media, tidningar och TV uppfattar 
individer olika beroende på vilken skolbakgrund som finns. En undersökning som handlar om 
studerandes kursuppfattning har gjorts. Forskarens syfte var att undersöka hur högskolestudier 
påverkar ens sätt att tänka. Forskaren upptäckte tre huvudstadier i ett positivt 
utvecklingsförlopp vilka är ett absolut tänkande, ett relativistiskt tänkande och i det sista 
stadiet har den studerande ett internaliserat tänkande. Dessvärre når inte alla studerande det 
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tredje stadiet efter fyra års högskolestudier. Författarna skriver om en annan undersökning 
som studerade om studenter inom olika högskolelinjer förändras i sina föreställningar om 
utbildning, yrke och om samhälle under sin högskoleutbildning. Undersökningen visade att 
studenternas grundläggande tankeinnehåll var mer djupgående, omfattande och beständiga 
(Franke-Wikberg et al., 1994).  
 
Det finns ojämlikhet kring socioekonomiska grupper då det påvisats att lågutbildade personer 
oftare rapporterar ohälsa än högutbildade personer (Pellmer & Wramner, 2002). Malmgren 
(1989) nämner i sin avhandling om hur hälsoinformation kan åstadkomma önskvärda 
livsstilsförändringar samt en kartläggning om vilka önskvärda livsstilsförändringar är. 
Resultaten visade att det var främst de individer som redan hade en hälsosam livsstil som tog 
till sig informationen och påverkades ytterligare till att förbättra sina hälsovanor. Resultaten 
visade att genom en HPB nås de med akademisk utbildning i större utsträckning och därför 
ställer vi oss frågan: Hur nås individer som inte redan har goda levnadsvanor eller som har 
svårare att göra livsstilsförändringar? Kanske är regelbundna uppföljningar en lösning på 
problemet. Som tidigare diskuterats är betydelsen av att möta individer där de befinner sig 
och individer befinner sig på olika nivåer och har olika förutsättningar. Därför är det viktigt 
att ge dem den tid de behöver för att genomföra en förändring.    

Metoddiskussion 
För att ta reda på vilken/vilka delar individer påverkats av och förändrar ansågs den mest 
användbara metoden vara en kvantitativ tvärsnittstudie i form av en enkätundersökning. 
Denna metod var lämpligast då den kunde ge ett kvantitativt och möjligen generaliserbart 
resultat. Syftet var att få en inblick i hur en HPB har påverkat individer och vad en individ 
förändrar efter en HPB. Detta ledde till att olika grupper valdes till undersökningen för att 
kunna jämföra och analysera skillnader, vilket också varit möjligt. Diskussion kring om en 
annan metod kunde användas fördes men eftersom ett stort urval eftersträvades och även att 
genomföra undersökningen inom ett större geografiskt område ansågs att en 
enkätundersökning var det bästa alternativet. Dock var svarsfrekvensen mindre bra då den låg 
på 56 %. P.g.a. tidskäl och ekonomiska begränsningar var det inte möjligt att genomföra en 
retrospektiv eller prospektiv studie där vi kunde studerat orsak och verkan.  

Bortfall 
Då studien skulle ge kvantitativa och generaliserbara resultat krävdes det ett relativt stort antal 
respondenter och därför avsåg vi att dela ut en gruppenkät till cirka 300 personer, men detta 
var dock inte genomförbart. 193 enkäter delades ut varav 108 samlades in, d.v.s. bortfallet 
blev 44 %. Den största anledningen till bortfallet var att det inte var genomförbart med 
gruppenkät på flera av arbetsplatserna. Ejlertsson (1996) skriver att svarsfrekvensen är relativt 
hög vid en gruppenkät. Gruppenkäter är en bra distributionsform, då forskarna har kontroll 
över både vem som svarar och att deltagarna inte diskuterar med varandra (Ejlertsson, 1996). 
Det hade varit enklare, effektivare och bortfallet hade troligen eliminerats om användning av 
denna metod varit utförbar. Detta var tyvärr inte möjligt då tiden för att samla in enkäterna var 
så pass kort och på många arbetsplatser gick det inte att samla all personal vid ett och samma 
tillfälle. Genom att inte alla fick enkäten samtidigt och fick tid att sitta ner och fylla i den kan 
förmodligen individens bristande engagemang vara en bidragande faktor till bortfallet. Även 
individens intresse för sin hälsa och dennes upplevelse efter HPB: n kan ha haft betydelse för 
om hon fyllt i enkäten eller inte. Om individen efter genomförandet känt sig kränkt eller 
utpekad väljer denne troligtvis inte att återuppta ämnet genom att fylla i enkäten. Ytterligare 
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en anledning till att bortfallet kan ha varit chefernas och föreståndarnas bristande 
engagemang. Det interna bortfallet har inte medfört några större konsekvenser.     

Kvalitet 
Hur är kvaliteten på denna undersökning? Validitet i en enkätfråga ifrågasätter frågans 
förmåga att mäta det som den avser att mäta. Det finns olika metoder då det gäller att 
analysera validiteten. Detta kan undersökas på olika sätt beroende på vilken 
undersökningsmetod som används. Dock finns det aspekter som är grundläggande att tänka på 
vid en enkätundersökning. Urvalet måste göras på ett korrekt sätt från den population som 
resultaten ska gälla. En annan viktig aspekt som inte går att bortse ifrån är bortfallet. Vid ett 
högt bortfall ger resultatet lägre validitet (Ejlertsson, 1996).  
 
En bortfallsanalys var inte möjlig att genomföra i denna undersökning p.g.a. tids- och 
ekonomiska begränsningar. Medvetenheten om bortfallet fanns och stor tid lades ner för att få 
in alla enkäter. Dock har urvalet genomförts på ett korrekt sätt då enkäten delats ut till 
samtliga yrkesaktiva på utvalda företag/avdelningar. Eftersom HPB har utförs främst på 
arbetsplatser kontaktades olika företag/avdelningar där de yrkesaktiva genomgått minst en 
HPB. 
 
Många av deltagarna gav positiv feedback på enkäten då de tyckte att den var lätt att förstå 
och fylla i samt att den innehöll relevanta frågor. Detta anses ha stärkt kvaliteten på 
undersökningen då enkätfrågorna ställts på ett förståeligt sätt. 
  
I introduktionsbrevet framgick det att respondenterna skulle utgå från deras senaste gjorda 
HPB. Om en individ som gjort fler än en HPB och möjligtvis redan påverkats av det fysiska, 
psykiska och/eller det sociala avsnittet för att sedan ha förändrat beteendet till det bättre för 
t.ex. fem år sedan, så kommer detta inte fram i enkätundersökningen. Efter att ha arbetat med 
resultatet och diskuterat detta dilemma diskuterades att deltagarna inte skulle ha utgått från 
deltagarnas senaste utan alla genomförda HPB. 
 
Eftersom antalet deltagare var litet valdes inför analysen en dikotomisering av variablerna. 
Uppdelningen av variablerna i frågan hur en individ upplever att denne har påverkats av de 
olika avsnitten (motion, kost, tobak, stress samt ensamhet) motiveras med grund till syftet då 
det dels innefattar att undersöka hur individer påverkas av en hälsoprofilbedömning. Därför 
valdes att undersöka om individer påverkats i någon grad eller inte alls av de olika avsnitten.   
 
Då det handlar om HPB och tidigare gjorda studier, finns det ingen som gjort en studie om 
hur individer som genomgått en HPB har påverkats av de olika avsnitten. Dock har i tidigare 
undersökningar förändringar i motionsvanor samt hälsoprofilbedöming som 
medvetandegörande kommunikation behandlats, vilket tidigare diskuterats i uppsatsen.  
 
Denna studie behandlar kost, motion, tobak, stress och ensamhet då dessa ämnen ansågs som 
minst känsliga och lättast att mäta av alla ämnen i en HPB.  

Minnesfaktorn 
Eftersom frågorna handlar om förhållanden som ligger bakåt i tiden kan minnesfaktorn ha 
påverkat resultatet. Ejlertsson (1996) nämner att det ofta kan bli avvikelser mellan vad som 
uppges i enkäten och vad som är verkliga förhållanden. Dels inträffar det att den svarande helt 
glömmer bort händelser som inträffat, dels kan händelser förskjutas i tiden (Ejlertsson, 1996). 
Men i denna undersökning har denna risk reducerats då deltagarna hade genomfört sin HPB 
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det senaste ett och ett halva året. Dock kan en individ som under det senaste halva året 
genomfört en HPB lättare kommer ihåg eventuella förändringar jämfört med en individ som 
genomförde HPB: n för ett och ett halvt år sedan. Detta kan medföra både för- och nackdelar i 
resultatet men det är viktigt att ha i åtanke vid analysen.    

Healthy worker effekt 
Healthy worker effekt är en form av urvalsfel. Det handlar främst om arbetsrelaterade studier 
då yrkesaktiva måste vara tillräckligt friska för att kunna utföra sina sysslor. Om en 
undersökning sker på ett företag och vissa individer är långtidssjukskrivna kan detta leda till 
ett mätfel i resultatet (Beaglehole, Bonita & Kjellström, 1995). Det är viktigt att nämna detta 
urvalsfel, då undersökningen genomförts på arbetsplatser där individer kan ha varit 
sjukskrivna/långtidssjukskrivna under det tillfället då enkäten lämnades ut och inte kunnat 
delta. De individer har kanske inte haft möjlighet att kunna genomföra en HPB på sin 
arbetsplats då denne varit frånvarande en längre tid. Detta leder till en healthy worker effekt 
då dessa individer inte nåddes och endast ”friska” individer har besvarat enkäten.  

Selektion  
Generellt visade resultatet att deltagarna redan hade goda levnadsvanor eller förbättrat dessa 
efter sin HPB. Detta gällde främst det fysiska avsnittet och orsaker till detta har diskuterats. 
Dock har andra resultat som exempelvis Malmgrens (1989) avhandling påvisat att det är 
främst de individer som redan har goda levnadsvanor som främst påverkas och gör 
förändringar gällande sin hälsa. Schilling et al. (2005) skriver att hälsofrämjande arbete på en 
arbetsplats där deltagandet är frivilligt främjar de individer som redan är hälsomedvetna.    

Confounders 
Då felaktiga bedömningar av effekter av forskningsresultat uppkommer kallas detta för 
confounding. Detta kan uppstå när effekterna av två exponeringar (riskfaktorer) inte har 
särskiljts så en oriktig slutsats kan dras att effekten beror på den ena variabeln snarare än den 
andra. Det vanligaste problemet med confounding är att det kan skapa ett samband mellan 
orsak och verkan som i själva verket inte existerar (Beaglehole, Bonita & Kjellström, 1995). 
Denna faktor har varit viktig att tänka på då resultatet analyserats och bearbetats, dock kan det 
inte säkerställas huruvida resultatet påverkats av confounders.      
 
Hälsoprofilbedömarens roll  
Efter att ha genomfört denna enkätundersökning och fått fram olika resultat som analyserats 
och diskuterats har resonemang gjorts kring vilken betydelse hälsoprofilbedömarens roll kan 
ha för resultatet i en HPB. Det skulle vara intressant att genomföra en enkätundersökning till 
och då ha med ett antal frågor om hur individer har uppfattat sin hälsoprofilbedömare i HPB: 
n. Det skulle kunna förtydliga resultatet hur en individ påverkas av de olika avsnitten i en 
HPB samt vad denne i så fall förändrar, då hälsoprofilbedömaren kan ha varit bidragande 
faktor till resultatet.  

Folkhälsopedagogisk relevans 
En folkhälsopedagog kan arbeta på samhälls-, grupp- och individnivå. Med arbete på 
individnivå t.ex. genom en HPB ska folkhälsopedagogen stärka och stödja individen vid 
förändring av levnadsvanor. Det är då viktigt för individen att hon förstår vilken roll hon 
spelar i förändringsprocessen. Det är även av stor betydelse att folkhälsopedagogen stödjer 
individen i hanterandet av en förändring. HPB baserar sig således på antagandet att varje 
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individ kan lära sig att förlita sig på sig själv, tänka självständigt och fatta egna beslut rörande 
beteendeförändring.  

Empowerment 
Ett begrepp som är betydelsefullt i ett folkhälsopedagogiskt arbete är empowerment. Detta 
begrepp har även betydelse i en HPB då denna inriktar sig på att stärka individens egna 
resurser och tron på sig själv. Empowerment betonar vikten av individens medbestämmande, 
delaktighet och egenmakt (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Under en HPB 
diskuterar hälsoprofilbedömaren tillsammans med individen hur levnadsvanor som riskerar 
ohälsa kan förändras. Hälsoprofilbedömaren möter individen där hon befinner sig och utgår 
från hennes förutsättningar vilket Medin och Alexanderson (2000) beskriver som 
empowerment då man fokuserar på hur man kan möjliggöra för individen att utveckla sin 
egen förmåga att behärska sin livssituation.   

Salutogent synsätt 
Det är viktigt att ett företag arbetar med både det salutogena och patogena synsättet för att få 
en helhet. Men som folkhälsopedagog är det av betydelse att framförallt fokusera på det 
friska, d.v.s. på det salutogena. HPB: ns syfte är att främja hälsosamma levnadsvanor. I denna 
studie har resultat visat att fler av deltagarna hade goda levnadsvanor eller förändrat dessa till 
det bättre efter sin senaste HPB, vilket är ett positivt resultat sett ur ett salutogent pespektiv.   
 
Det finns en hälsofrämjande arbetsmodell som utgår från en 80 - 20 princip. Detta innebär att 
80 % bör satsas på att rikta uppmärksamheten mot det friska, styrkor och tillgångar. 
Arbetsplatsen bör fokusera på åtgärder, lösningar och på det som redan fungerar. Resterande 
20 % av satsningen på en arbetsplats bör satsas på problem d.v.s. att uppmärksamma 
hälsoproblemen och dess orsaker, symtom m.m. (Angelöw, 2002). Vi stödjer hans 
resonemang då det enligt Socialstyrelsen (2001) har uppmärksammats att antalet levnadsår 
stadigt ökar över tiden, men att antalet år med full hälsa inte alls ökat, utan snarare visat en 
svag nedgång.  

Arbetsplatsen 
Arbetsplatsen är en utmärkt arena för ett hälsofrämjande arbete. Här nås många individer och 
åtgärder kan därmed visa märkbara resultat. Folkhälsopedagogens roll i hälsofrämjande arbete 
är av stor betydelse och HPB kan vara ett utmärkt redskap att använda sig av då sunda 
hälsovanor främjas på ett effektivt sätt. Det är även viktigt att poängtera betydelsen av att nå 
alla individer på arbetsplatsen. Som tidigare nämnts finns en tendens att det är främst de 
individer som redan har goda levnadsvanor som nås när det handlar om hälsofrämjande 
arbete. Det är dock lika viktigt om inte ännu viktigare att nå de individer som har 
ohälsosamma levnadsvanor och som verkligen behöver förändra olika riskbeteenden. En HPB 
är oftast inte obligatorisk utan på de flesta arbetsplatser får individen själv bestämma om de 
vill genomgå en HPB eller inte. De individer som kommer till HPB: n är då oftast de som 
redan har en god hälsa (Andersson, 1987).    

Slutsats 
Sammanfattningsvis har denna studie visat att det var kost och motionsavsnittet som en 
individ i första hand påverkas av efter en HPB. Det var även motionsvanorna som individen 
främst förändrar. En relativt stor del av deltagarna i denna studie ansåg sig ha påverkats av det 
psykiska avsnittet, d.v.s. stresspåverkan, då det hamnar på andra plats följt av det sociala 
avsnittet vilket minst antal individer påverkats av. Det är viktigt att betona uppföljningens och 
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den framtida hälsoprofilbedömningens betydelse. Det hade varit intressant att utveckla 
metoden på en arbetsplats och införa uppföljningen som ett obligatoriskt moment. Därefter 
skulle en liknande studie kunna genomföras och mäta skillnader i hur en individ påverkas av 
de olika avsnitten i en HPB samt undersöka vilken/vilka eventuella riskbeteenden en individ 
förändrar efter en HPB. Det skulle även vara intressant att genomföra en undersökning av 
olika hälsoprofilbedömare och vilken betydelse de har för en HPB, och hur den tas emot av 
individen som erhåller sin hälsoprofil.  
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Bilaga 4 
Till vederbörande företag. 
 
Vi är två tjejer, Maria Hamrén-Larsson och Sara Kvist, som studerar sista året till 
folkhälsopedagoger på Högskolan i Kristianstad. Under vår praktik våren 2004 arbetade vi 
med Stråkens Hus Hälsoprofilbedömning (HPB), vilket är en väl utprövad tvärvetenskaplig 
metod för att mäta såväl den psykiska som den fysiska hälsan hos en individ. Sara Kvist är 
utbildad hälsoprofilbedömare steg 1 och genomförde sin praktik på HälsoSam FHV Syd i 
Kristianstad och utförde där ett antal HPB. Maria Hamrén-Larsson praktiserade på Motala 
Lasarett friskvårdsenhet och deltog och observerade ett antal HPB.   
 
Vi ska under detta år utforma en C-uppsats. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en 
individ upplever en HPB samt granska vilken/vilka delar av en HPB individen tar till sig och 
vilken/vilka levnadsvanor som denne i så fall förändrar. Med tanke på att HälsoSam arbetar 
med denna metod och att Ni därigenom har genomgått HPB önskar vi era anställdas 
deltagande i vår undersökning. Undersökningen innebär att de anställda får fylla i en enkät 
som vi utformat utifrån vårt syfte. Deltagandet är frivilligt och svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vi vill dela ut enkäten till anställda som gjort en HPB inom de senaste ett och 
ett halvt åren (mars 2003 – september 2004) för att få en så trovärdig och aktuell 
undersökning som möjligt.  
 
Om detta är genomförbart på er arbetsplats önskar vi att i november uppsöka er för utdelning 
av enkäten. Vi kommer personligen att berätta om undersökningens syfte för vederbörande 
och därefter dela ut enkäten som vi sedan samlar in i den utsträckning det är möjligt. Därför är 
vår önskan att besöka er när så många som möjligt är samlade, exempelvis vid ett 
personalmöte.  
 
Vi är väldigt tacksamma om detta skulle vara genomförbart på er arbetsplats. Vare sig det är 
möjligt eller ej skulle vi uppskatta om ni inom det snaraste. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sara Kvist och Maria Hamrén-Larsson 
 
 
 
 
 
Sara Kvist    Maria Hamrén-Larsson 
 
Mobil: 0708 – 72 85 16   Mobil: 0768-781977 
Hem: 044 – 12 85 16      Hem: 044 – 21 74 31 
 
 
 
 



Bilaga 5 
 

Till Dig som har genomgått en Hälsoprofilbedömning! 
 
Hälsoprofilbedömning (HPB) är en väl utprövad tvärvetenskaplig metod för att mäta den 
psykiska, fysiska samt den sociala hälsan hos en individ. HPB vilar på väl beprövad 
erfarenhet. Under de senaste 12 åren har det i Sverige genomförts fler än 100 000 HPB/år. 
HPB har använts som grund i många stora friskvårdsprojekt på rikstäckande företag. Vi är två 
tjejer, Maria Hamrén-Larsson och Sara Kvist, som studerar sista året till folkhälsopedagoger 
på Högskolan i Kristianstad. Vi har arbetat med HPB som metod och ska under hösten –04 
genomföra en enkätundersökning.  
 
Mot bakgrund av ovanstående delar vi ut denna enkät till Dig och c:a 300 andra personer som 
genomgått en HPB. Vi har med hjälp av våra praktikplatser fått kontakt med ett antal 
företag/avdelningar där enkäten kommer att delas ut. Vi har som avsikt att nå personer som 
genomgått en HPB fr.o.m. mars –03 t.o.m. september –04 och därför är just Ditt deltagande 
viktigt.    
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt, men för att vår undersökning ska uppnå en hög kvalitet i 
resultatet är det viktigt att alla som får enkäten också besvarar den. Vi är därför tacksamma 
om just Du försöker svara så utförligt som möjligt. Vi kommer att närvara när Du fyller i 
enkäten för att sedan samla i den.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
Det finns inga möjligheter att identifiera just dina svar då svaren kommer att behandlas utan 
identitetsuppgifter. Resultatet kommer att presenteras i tabellform och endast användas för 
statistiska syften.   
 
Du kan både under och efter ifyllandet av enkäten ställa frågor till oss vid problem.  
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan i undersökningen! 
 
Kristianstad, november 2004 
 
 
Sara Kvist    Maria Hamrén-Larsson 
 
 
 



 
Bilaga 6 

 
Enkätundersökning om Hälsoprofilbedömning 
 
Om Du genomgått fler än en Hälsoprofilbedömning (Stråkens hus) vill vi att Du utgår från 
den senast gjorda. Svara på frågorna genom att kryssa i ett av svarsalternativen. Endast vid de 
frågor där det klart framgår kan du kryssa för flera svarsalternativ. På några frågor kan det bli 
aktuellt med ett skriftligt svar, vilket framgår med en heldragen linje där du skriver ditt svar. 
 
 
 

1. Kön: 
 Man   
 Kvinna   

 
2. Ange din ålder:_______________    
 
 
 
3. Familjesituation (flera svar är möjliga) 

 Sammanboende  
 Ensamboende  
 Har hemmaboende barn     

 
 
 

4. Vilken skolutbildning har Du?   
Ange den högst helt genomförda utbildningen. 

 Folkskola/grundskola eller 
liknande  

 Realskola/folkhögskola/2-årigt 
gymnasium eller liknande       

 Minst 3-årigt gymnasium eller 
gymnasieskola    

 Universitet/högskola  
 
 
 
 

5. Arbetar Du för närvarande: 
 På heltid (minst 35 tim/vecka)  

 
 På deltid (mindre än 35 

tim/vecka)                 



 
6. Hur fysiskt ansträngande anser Du att Ditt arbete är? 

 
 1. Stående eller sittande arbete 

med låg belastning (t. ex. 
kontorsarbete) 

 2. Rörliga arbetsmoment ingår 
återkommande i arbetet (t. ex 
lättare lyft) 

 3. Kontinuerligt rörligt arbete  
(t. ex. mkt gående, måttliga lyft) 

 4. Fysiskt ansträngande eller 
rörliga  arbetsmoment ingår i 
arbetet (t. ex. tunga lyft, 
obekväma ställningar) 

 5. Kontinuerligt fysiskt 
ansträngande arbete (t. ex. tungt 
byggnads- eller industriarbete) 

 
7. Hur många Hälsoprofilbedömningar (enligt Stråkens hus) har du genomgått? 

 
_____________________st___ 

 
 
 
 
Frågorna 8-20 handlar om den fysiska hälsan i Hälsoprofilbedömningen. 
 

8. I vilken grad upplever Du att kostavsnittet i Hälsoprofilbedömningen har 
påverkat Dig?  

 
 I hög grad  
 I viss grad  
 I låg grad  
 Inte alls  
 Ingen uppfattning  

 
9. Anser Du att Dina kostvanor har förändrats efter Din senaste 

Hälsoprofilbedömning? 
 

 Ja, till det bättre  
 Ja, till det sämre gå till fråga 11 
 Nej, ingen förändring har 

skett gå till fråga 11  



 
 
  

10. Om Dina kostvanor har förändrats till det bättre, vad anser Du är orsaken till 
detta? (flera svar är möjliga) 

 
 Enbart Hälsoprofilbedömningen  
 Till viss del 

Hälsoprofilbedömningen        
 Påverkan av TV, tidningar, film 

m.m. angående kost   
 Egna intressen  
 Annan orsak________________ 

 
Om förändring av Dina kostvanor har förändrats till det bättre, gå vidare till fråga 12. 

 
11. Om Dina kostvanor inte har förändrats eller blivit sämre, vad är orsaken till 

detta? (flera svar är möjliga) 
 En förändring av mina kostvanor 

var inte nödvändig eftersom mina 
matvanor värderades goda  

 Tidsbrist 
 Sjukdom 
 Brist på motivation 
 Ekonomi 
 Annan orsak_____________ 

 
12. I vilken grad upplever Du att motionsavsnittet i Hälsoprofilbedömningen har 

påverkat Dig? 
 

 I hög grad  
 I viss grad  
 I låg grad  
 Inte alls  
 Ingen uppfattning  

 
13. Anser Du att Dina motionsvanor har förändrats efter Din senaste 

Hälsoprofilbedömning? 
 

 Ja, till det bättre 
 Ja, till det sämre gå till fråga 16 
 Nej, ingen förändring har 

skett gå till fråga 16 



 
14. Om Dina motionsvanor har förändrats till det bättre, vad anser Du är orsaken 

till detta? (fler svar är möjliga) 
 

 Enbart Hälsoprofilbedömningen 
 Till viss del 

Hälsoprofilbedömningen 
 Påverkan av TV, tidningar, film 

m.m. angående motion gå till 
fråga 17 

 Egna intressen gå till fråga 17 
 Annan 

orsak______________ gå till 
fråga 17 

 
15. Om Hälsoprofilbedömningen har bidragit till förändringen av motionsvanorna, 

är det i så fall den teoretiska (samtalet) eller den praktiska delen (cykeltestet) 
som bidragit till detta? 

 
 Teoretiska delen    
 Praktiska delen       Gå till 
 Båda två                  fråga 17  

 
 
16. Om Dina motionsvanor inte har förändrats eller försämrats vad är orsaken till 

detta? (flera svar är möjliga) 
 

 En förändring av mina 
motionsvanor var inte nödvändig 
eftersom mina motionsvanor 
värderades goda 

 Tidsbrist 
 Sjukdom 
 Brist på motivation 
 Ekonomi 
 Annan orsak_____________ 

 
Svara på följande frågor om Du rökte och/eller snusade vid det senaste 
Hälsoprofilbedömningstillfället. Gå annars till fråga 21.  
 
17. I vilken grad upplever Du att tobaksavsnittet i Hälsoprofilbedömningen 

påverkade Dig? 
 

 I hög grad  
 I viss grad  
 I låg grad  
 Inte alls  
 Ingen uppfattning  

 



18. Anser Du att Dina tobaksvanor har förändrats efter Din senaste 
Hälsoprofilbedömning? 

 
 Ja, jag har slutat helt med tobak 
 Ja, jag har minskat intaget av 

tobak 
 Ja, jag har ökat intaget av tobak  

gå till fråga 20 
 Nej, ingen förändring har skett  

gå till fråga 20 
 
19. Om Dina tobaksvanor har förändrats till det bättre, vad anser Du är orsaken till 

detta? (fler svar är möjliga) 
 

 Enbart Hälsoprofilbedömningen 
 Till viss del 

Hälsoprofilbedömningen 
 Sjukdom 
 Rökförbud 
 Medias påverkan angående tobak  
 Graviditet 
 Ekonomi 
 Annan orsak_______________ 

 
20. Om Dina tobaksvanor inte har förändrats eller om intaget av tobak har ökat, vad 

är orsaken till detta? (fler svar är möjliga) 
 

 Sjukdom 
 Brist på motivation 
 Jag behöver tobak för att känna 

mig lugn 
 Jag vill inte 
 Annan orsak_______________ 

 
 

 
Frågorna 21-24 handlar om den psykiska hälsan i Hälsoprofilbedömningen. När stress 
nämns syftar vi på den negativa stressen som får oss att må dåligt.  
 

21. I vilken grad upplever Du att stressavsnittet i Hälsoprofilbedömningen har 
påverkat Dig? 

 
 I hög grad  
 I viss grad  
 I låg grad  
 Inte alls  
 Ingen uppfattning  

 
 
 



22. Anser Du att Din upplevelse av stress har förändrats efter Din senaste 
Hälsoprofilbedömning? 

 
 Ja, jag känner mig mindre 

stressad 
 Ja, jag känner mig mer  

stressad  gå till fråga 24 
 Nej, ingen förändring har  

skett  gå till fråga 24 
 Jag hade/har inga problem med 

negativ stress gå till fråga 25 
 

23. Om Din upplevelse av stress har förändrats till det bättre, vad anser Du är 
orsaken till detta? (flera svar är möjliga) 

 
 Enbart Hälsoprofilbedömningen 
 Till viss del 

Hälsoprofilbedömningen 
 Förändring i arbetet 
 Förändring i hemmet 
 Jag har lärt mig hantera min stress 
 Annan orsak_______________ 

 
24. Om Din upplevelse av stress inte har förändrats eller om Du upplever att Du är 

mer stressad efter Din senaste Hälsoprofilbedömning, vad är orsaken till detta? 
(flera svar är möjliga) 

 
 Förändring i arbetet 
 Förändring i hemmet 
 Samhällets påverkan  
 Annan orsak_______________ 

 
 
Frågorna 25-28 handlar om den sociala hälsan (d.v.s. det avsnitt som handlar om ensamhet, 
omgivning och relationer) i Hälsoprofilbedömningen. 

 
25. I vilken grad upplever Du att det sociala avsnittet i Hälsoprofilbedömningen har 

påverkat Dig?  
 

 I hög grad  
 I viss grad  
 I låg grad  
 Inte alls  
 Ingen uppfattning  



 
26. Anser Du att Din upplevelse av ensamhet har förändrats efter Din senaste 

Hälsoprofilbedömning? 
 

 Ja, jag känner mig mindre ensam 
 Ja, jag känner mig mer 

ensam gå till fråga 28 
 Nej, ingen förändring har skett  

trots att det behövdes gå till 
fråga 28 

 Jag har aldrig känt mig 
ensam gå till fråga 29 

 
27. Om Du upplever att Du känner Dig mindre ensam nu efter Din senaste 

Hälsoprofilbedömning, vad är orsaken till detta? (fler svar är möjliga) 
 

 Enbart Hälsoprofilbedömningen 
 Till viss del 

Hälsoprofilbedömningen 
 Nya aktiviteter  
 Nya relationer 
 Annan orsak_______________ 

 
28. Om Du upplever att ingen förändring har skett eller att Du känner Dig mer 

ensam efter Din senaste Hälsoprofilbedömning, vad är orsaken till detta? (fler 
svar är möjliga) 

 Förändring i hemmet 
 Förändring på arbetet 
 Relationer i omgivningen 
 Annan orsak_____________ 

 
 
Observera att frågorna 29-31 handlar om alla delar i Hälsoprofilbedömningen. 

 
29. Vad kommer Du ihåg främst från din senaste Hälsoprofilbedömning? (kryssa i 

max 2 svar)  
 

 Kost 
 Motion (Samtal) 
 Motion (Cykeltest) 
 Tobak 
 Alkohol 
 Medicin 
 Symptom 
 Stress 
 Ensamhet 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
30. Anser Du att de olika delarna i en Hälsoprofilbedömning varit lätta att förstå och 

ta till sig? (Ringa in siffran som stämmer överens med Din åsikt)  
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
     

1      2      3      4       5        6 
 
 
 
   

31. Anser Du att Din upplevda hälsa har förbättrats efter Din senaste 
Hälsoprofilbedömning? 

 
Instämmer helt          Instämmer inte alls 
 
        1       2       3      4         5           6  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ett stort TACK till Dig för Din medverkan! 
 
 
 
 


