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Förord 
Hälsa är för många människor ett naturligt tillstånd som man inte behöver lägga så stor vikt 
vid. Många bryr sig inte om sin fysisk och psykisk hälsa innan ohälsan uppkommer. 
 
Min bakgrund som sjuksköterska med arbetsuppgifter som att bota, behandla och ta reda på 
vad som orsakade ohälsan, gör att jag nu fått en helt annan människosyn och utbildning. Min 
människosyn förändrades när jag gick en vidareutbildning till distriktssköterska och 
fokuserade där mer på hälsan och det förebyggande (preventiva) synsättet. När jag så började 
på min nuvarande anställning fick jag en projektanställning för att hjälpa till att bygga upp en 
friskvårdsavdelning. Ur ett samhällsperspektiv var företaget mycket tidigt ute när det gäller  
att förstå friskvårdens betydelse samt vinster med att personalen var vid god hälsa. Under åren 
som friskvårdskonsulent har min människosyn förändrats mot det hälsopromotiva synsättet.  
Idag går mitt arbete ut på att planera strategier i ett holistiskt perspektiv för att kunna bygga 
den salutogena arbetsplatsen med hälsopromotiva metoder. 
 
Jag vill tacka min handledare Gunilla Levén för hennes stöd genom uppsatsskrivandet och 
min examinator Jan-Erik Perneman. 
 
Jag vill även tacka min man Bosse och mina barn Sofia och Kristina för deras förståelse under 
de tider jag inte kunnat vara social. Även till mina vänner Anna-Lena och Inga-Lena som 
uppmuntrat mig i diskussioner och reflektioner under arbetets gång.   
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Under hela mänsklighetens historia har man lagt stor vikt vid varje individs hälsa. 
För att ett samhälle skall fungera optimalt är det av stort intresse att varje enskild individ har 
god hälsa och kunna utföra de uppgifter som de är satta att göra. Under senaste åren har 
ohälsan ökat i vårt land vilket gör att man ställer sig frågan, vad kan göras för att förändra 
denna situation? I denna uppsats kommer den medvetandegörande kommunikationen att 
studeras för att vi ska se om dialogen om möjligt kan vara en framkomlig väg till förbättrad 
hälsa hos individen. Kan kommunikationen påverka individens motivation, egenansvar och 
delaktighet när det gäller hälsopromotiv initiering och implementering av salutogena 
innovationer. Uppsatsen vill belysa hur kommunikationen ser ut när budskapet går fram i 
dialogen. Uppsatsen vänder sig i första hand till personal/studenter som arbetar/studerar inom 
området hälsopromotion.   
 
Syfte: Syftet är att få kunskap om hur de kommunikativa processerna påverkar när det gäller 
att initiera och implementera hälsopromotiva strategier. 
 
Metod: Genom ett kvalitativt studium av dokumentation från genomförda dialoger undersöks 
den medvetandegörande kommunikationen med inslag av hermeneutisk forskningsansats. I 
studie ett deltar sexton informanter och i studie två tre informanter.  
 
Resultat: För att kommunikationen med informanterna skall fungera och budskapet gå fram i 
dialogen måste fysiska samt psykiska hinder och negativa tankemönster elimineras. 
Informanterna tar egenansvar och blir motiverade när de känner sig trygga och får ett stöd att 
klara av de åtgärder som fordras. För att informanterna ska kunna vara delaktiga i initiering 
samt implementering av salutogena innovationer måste ett intresse finnas för hälsopromotion. 
I den medvetandegörande kommunikationen bygger handledaren upp ett förtroende som 
möjliggör för informanten att bli intresserad av att medverka i det hälsopromotiva arbetet med 
initiering och implementering av salutogena innovationer.  
 
 
Nyckelord: Pedagogik, hälsopromotion, hälsofrämjande,  
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Inledning 
Det finns ett behov idag inom det hälsopromotiva (främjande) arbetet att hitta nya 

framkomliga vägar, för att på ett pedagogiskt sätt kommunicera med deltagarna i den 

hälsopromotiva dialogen. Malmgren menar att vi behöver kommunikationsmetoder som bättre 

kan anpassas till individen och som stimulerar ”face – to – face kommunikation” (Malmgren, 

1987). Hälsopromotion skall vara ett komplement till hälso- och sjukvården, ett mervärde i 

hälsoutvecklingen och i det arbetet är bl.a. kommunikationsmetoderna viktiga. 

Folkhälsoinstitutet inrättades 1992 för att på nationell nivå driva hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande verksamhet av sektorsövergripande karaktär (SFS 1992:850). Olsson 

menar att hälso- och sjukvårdssystemet måste ändras när det gäller struktur, målsättning, 

arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Det svenska folket måste ta ansvar för sin livsstil och 

ändra sina vanor. Samtliga samhällsaktörer måste förmås att samarbeta med hälso- och 

sjukvården och ta hälsopolitisk hänsyn i den egna verksamheten (Olsson, 1999). Den 

målgrupp uppsatsen vänder sig till är personal/studenter som arbetar med den 

medvetandegörande dialogen i hälsopromotivt arbete. 

Jag är medveten om att min uppsats i vissa stycken är normativ. En normativ vetenskap är en 

sådan som har till uppgift att ange hur man bör förfara för att uppnå ett visst resultat på bästa 

sätt (Egidius, 2005). Min ambition är att använda mig av ett vardagligt språk med vissa 

begrepp som är vedertagna inom ämnet hälsopromotion. Det gör att jag ibland kanske kan 

upplevas som oprecis i förhållande till framförallt vedertagen vetenskaplig praxis. Det hade 

varit lättare för mig att skriva i personlig form, men detta är inte vetenskapligt vedertaget och 

därmed undviker jag det. 

Medvetandegörande kommunikation som förekommer i uppsatsen är ett känsligt möte, det 

berör på djupet och i många fall förändrar. Nya mönster, perspektiv och möjligheter kan bli 

resultatet. Det känsliga mötet går därför djupare än många möten som präglar vardagens 

rutiner, till exempel på arbetsplatsen (Perneman & Branzell Hermelin, 2002). 

  

Syftet med studien är att försöka beskriva vikten av de pedagogiska sätt som kan användas för 

att få en bra hälsokommunikation med deltagarna i det hälsopromotiva arbetet. 

Kommunikationen är viktig för att kunna medvetandegöra och motivera individen att själv ta 

ett egenansvar för sin hälsa. Att individen känner sig delaktig i sitt eget unika hälsopromotiva 

arbete är ett positivt mål man bör ta hänsyn till i utformningen av hälsopedagogik.  
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Det bör finnas möjligheter hos varje individ att växa i sin självkänsla, kunskap och praktiska 

tillämpning av livsstilsförändringarna. Deltagaren skall bli expert på sin egen livsstil och 

känna att hon/han är kompetent att välja egenansvar i det promotiva livsstilsarbetet som pågår 

hela livet. Medin & Alexandersson menar att empowerment gör det möjligt för individen att 

utveckla sin egen förmåga, att behärska sin livssituation. Empowerment grundar sig på att 

människan kan göra sina egna val och även vara ansvarig för de val hon gör (Medin & 

Alexandersson, 2000). Rydqvist & Winroth menar att det är viktigt att man känner att man har 

kontroll över situationen och har möjlighet att påverka. En känsla av handlingsförmåga och 

att det finns handlingsutrymme för individen. På det psykologiska planet handlar det om 

upplevelsen av den egna förmågan och kapaciteten. På det sociala planet handlar det om 

maktfördelning och möjligheterna att aktivt kunna påverka situationen och villkoren. Winroth 

& Rydqvist fortsätter; för att individen ska kunna göra sina egna val fordras kunskap och 

motivation. Hälsa bör inte ses som sjukt eller friskt, utan som ett kontinuum med polerna 

hälsa – ohälsa (Lindestaf, 1999 s.8). En helhetssyn på människan är central, hälsan är 

beroende av hur individen kan bemästra omvärlden. I hälsopromotion ligger fokus på ett 

holistisk synsätt, vad som orsakar hälsa; salutogenes. Dialogen kring friskfaktorerna i det 

positiva och möjlighetsbaserade tänkandet gör kommunikationen i hälsopromotion speciell. 

Man utgår från det friska i ett holistiskt perspektiv och därefter ser man varje del på ett 

främjande sätt; bra kan bli bättre. Denna människosyn tillhör det hälsopromotiva arbetet i 

mötet med deltagaren. 

Med detta vill jag leda in er på min hälsopedagogiska ansats i hälsopromotiv kommunikation. 

Kan/vill människor ta egenansvar för sin hälsa? Hur motiverar vi deltagarna, och på vilket sätt 

kan de vara delaktiga i hälsopromotions arbetet?  

Syftet är att få kunskap om hur de kommunikativa processerna påverkar när det gäller att 

initiera och implementera hälsopromotiva strategier.  
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Begrepp 
De begrepp jag definierar här nedan är de som är centrala i hela uppsatsen. Vissa begrepp kan 

vara ”nya” för läsaren och av den anledningen vill jag på detta sätt klargöra vad de står för i 

denna uppsats. Läsaren kan förhoppningsvis tillgodogöra sig mitt arbete bättre, då dessa 

begrepp blir mera förståeliga. 

 

Delaktighet - den hälsopromotiva diskursen har två etablerade sätt att använda delaktighet på. 

Den ena är politisk delaktighet som kan ses som ökad konsumentmakt, ökat bruksinflytande 

eller större beslutsmakt i lokalsamhället. Oavsett vilken form den ökade politiska makten tar 

så är det människors möjligheter att själv bestämma och ta beslut om saker som har betydelse 

för deras hälsa och välbefinnande som det handlar om. 

Det andra sättet är en konstruktiv dialog mellan olika parter. I denna dialog skall den vars 

hälsa det gäller känna sig delaktig, liksom i de åtgärder och program som denna dialog 

vanligen resulterar i (Korp, 2004).  

 

Dialog - via frågor och svar stimulerar individens eget tänkande, så att denna själv får komma 

fram till den rätta insikten i det ämne som behandlas (Egidius, 2002). 

 

Didaktik - är läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisning, 

undervisningens varför, vad och hur samt är en del av pedagogiken (Egidius, 2002). 

 

Egenansvar - “..the process of enabling people to increase control over and to improve their 

health” (WHO 1986:1). 

 

Empowerment - gör det möjligt för individen att utveckla sin egen förmåga, att behärska sin 

livssituation. Begreppet empowerment beskriver lika mycket en process som ett mål. 

Empowerment grundar sig på att människan kan göra sina egna val och även vara ansvarig för 

de val hon gör (Medin & Alexandersson, 2000). 

Empowerment står för att man har kontroll över situationen och möjlighet att påverka samt en 

känsla av handlingsförmåga och att det finns ett handlingsutrymme. På det psykologiska 

planet handlar det om upplevelsen av sin egen förmåga och kapacitet och på det sociala planet 

handlar det om maktfördelning samt möjligheterna att aktivt kunna påverka situationen och 

villkoren (Rydqvist & Winroth, 2003).  
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Hälsa - Antonovskys (1991) definition av hälsobegreppet ser hälsan som en resurs för att 

fungera och verka på ett bra sätt i vardagen, känsla av sammanhang (KASAM) hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet är centrala faktorer. Definitionen innehåller också 

utvecklingstankar, drivkrafter och vilja att utvecklas som människa. Den innehåller även ett 

holistiskt synsätt, ett helhetstänkande gällande människans totala levnadsvillkor och situation 

(Antonovsky, A. 1991). 

 

Hälsokommunikation - termen kommunikation är ”demokratisk” i och med att båda parter 

kommer till tals och på lika villkor. I hälsokommunikationen strävar man efter att dialogen är 

jämbördig mellan parterna (Jarlbro, 1999).  

 

Holistisk hälsosyn - innebär att man väger in hälsobegreppets alla dimentioner – fysiskt, 

psykiskt, socialt, och existentiellt. Man förstår också hälsan utifrån vad som påverkar på 

strukturell nivå och på individuell nivå. Förmåga och oförmåga till handling finns också med i 

bilden (Rydqvist & Winroth, 2003). 

 

Innovation - är nyheter som inte individen kommit i kontakt med tidigare (Jarlbro, 1999). 

 

Initiering - sätta igång, åtgärder som kan öka sysselsättningen (Norstedts svenska ordbok). 

 

Implementation - uppstår när individen börjar använda innovationen (Jarlbro, 1999). 

 

Motivation - kan ses som en serie frågor om ”Varför vi gör det vi gör”. Motivation är 

inblandad i nästan allt vi gör och de drivkrafter som styr oss fram till målet (Uneståhl, 1984). 

Medveten eller omedveten inriktning hos en individ att vilja utföra vissa handlingar 

(Egidius2002). 

 

Patogenes – uppkomst och utveckling av en sjukdom (Renander, 1971). 

 

Promotion - health promotion kommer från engelskan och används som ett begrepp i 

förhållande till prevention. Enligt Brubaker har preventionsarbetet en inriktning på att skydda 

individen från sjukdom medan det promotiva (hälsofrämjande) arbetet är inriktat på att öka 

individens välbefinnande (Medin & Alexanderson, 2000). 
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Salutogenes – utgår från det friska. Det är idag vanligt att i folkhälsosammanhang använda 

uttrycket ”friskfaktorer” som då syftar på faktorer eller förhållanden som är hälsopromotivt, 

positivt- och möjlighetsbaserat tänkande. Det salutogena perspektivet skall i första hand 

tillskrivas Aron Antonovsky (1991). 
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Bakgrund 
 

Hälsa 
Grunden för det hälsopromotiva perspektivet av idag är det policydokument som blev 

resultatet av den första internationella konferensen om hälsopromotion som hölls i Ottawa, 

Kanada, 1986. I dokumentet definieras riktlinjer för bemyndiganden, egenansvar samt en 

diskussion kring vad hälsopromotion är (WHO 1986). Delaktighet och bestämmande står för 

att deltagaren själv förstår fördelen med att ta hand om sig själv i sitt hälsoutvecklingsarbete. 

Deltagaren vet själv vad hon/han behöver, kan själv ta egenansvar genom kompetens och stöd 

och se till att ställda mål uppnås. När samhället har blivit så komplext och krävande med ett 

gigantiskt utbud av allt samt ständigt nya val, krävs det än mer av individen i form av fysisk, 

psykisk och social förmåga. Sannolikt behöver vi också sätta upp mål i livet. Ingen människa 

mår bra av att gå i en miljö, där nuet saknar mening och framtiden känns otydlig och osäker 

(Gädsell m fl, 2004). För att förstå begreppet hälsa och dess vidd av engagemang kring dessa 

frågor genom tiden, följer en kort beskrivning av folkhälsans historia från Platon till idag. 

 

 

Folkhälsohistorik 
427-437 f. Kr. – ”Vi vilja ej ha en stat av sjuka och invalider! Idealstaten måste taga sin 

början med människors kroppar. Men enbart kroppsövningar gör människan ensidig. Att söka 

hjälp hos läkare, därför att man genom ett liv i lättja och lyx fyllt sig med orenligheter som en 

pöl fyller sig med dyvatten – är det ej förödmjukande? Det är inte tillräckligt att uppfostra 

barnen på ett förnuftigt sätt. Vi måste även se till att de föds av friska föräldrar menade Platon 

Greklands störste filosof  427-437 f. Kr. (Waerland, 1946). 150 år e. Kr. skrev läkaren 

Galenos  ett verk ”Om hälsans vidmakthållande” han var den förste i Europa som formulerade 

genomtänkta program för att utveckla kroppens krafter (Ekström, 2001). På 1700-talet 

infördes folkuppfostran och hälsoupplysning och har därmed en lång tradition i det svenska 

samhället. Myndigheterna har intresserat sig för hur den svenska befolkningen levt ett 

hälsosamt liv, till gagn för de samhällsprojekt som formulerats under olika tider. Intresset har 

varit särskilt starkt under de perioder då samhället anses ha varit i kris (Olsson, 1999). 

År 1913 öppnade Weimarks gymnastik, Sport & Fysikaliska Institut i Gamla stan i 

Stockholm. Det var den första institutionen i sitt slag i Sverige (Ekström, 2001).  
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Föreställningar om den hälsosamme medborgaren formulerades i de statliga utrednings-

texterna om folkhälsofrågor och hälsoupplysningar på 1930-talet (Olsson, 1999). Waerland 

var en stor föregångare inom hälsopromotion. Hans vision var ”Vi ha icke med sjukdom att 

göra utan livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna skola försvinna av sig 

själva” (Waerland, 1946). Waerland menar att ”Alla sjukdomar äro konstitutionella d.v.s. de 

hämta sig upphov ur orsaker, som omfatta hela människan och kunna därför varken varaktigt 

botas eller fullständigt utrotas på annat än ett konstitutionellt sätt, genom det allmänna 

kroppsliga och själsliga välbefinnandet höjande till högsta möjliga grad av kroppslig och 

själslig harmoni” (Waerland, 1948). År 1948 tog WHO fram en definition för begreppet hälsa 

”Health is state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the 

absence of disease or infirmity (Medin & Alexanderson, 2000). På 1950-, 60-, och 70-talet 

expanderade det svenska sjukvårdssystemet kraftigt och hälsoupplysnings frågorna hamnade i 

skymundan (Olsson, 1999). På 1960 talet uppstod friskvård för första gången som begrepp 

(Ljusenius & Rydqvist).  

Under 1970-talet omorganiserades folkhälsoarbetet och folkhälsovetenskapen. Samhällets 

betydelse för människans välbefinnande stod åter i centrum (Korp, 2004). Under denna tid 

organiserades även friskvården och diskuterades livligt. ”Vård” förde tankarna till hälso- och 

sjukvård vilket innebär ett annat sätt att arbeta med hälsofrågor än det som friskvård står för 

idag (Ljusenius & Rydqvist). Alla FN:s medlemsländer förpliktigade sig att arbeta mot det 

mål om hälsa för alla som formulerades år 1977, Health for All (Korp, 2004). I Ottawa 

Charter 1986 formulerades fem grundläggande handlingsstrategier för det hälsopromotiva 

arbetet (Ottawa Charter, 1986). Under senare år har ett synonymt begrepp till friskvård 

utvecklats nämligen promotivt hälsoarbete vilket står för att befrämja hälsa och är mer en 

strategi för holistiskt tänkande (Ljusenius & Rydqvist). 1990-talet präglades av diskussioner 

om i vilken utsträckning som hälsovanor skall påverka den enskildes rätt att få del av 

samhällets krympande sjukvårdsresurser (Olsson, 1999).  På 2000-talet har vi börjat tala om 

”tillitssjukdomar” som har att göra med att människor upplever en svag social förankring. 

Familjen bryts upp och på arbetsplatserna arbetar vi i projekt och organiserar dessutom 

ständigt om företagen (Arén & Ljusenius 2003). Hälsa har på 2000-talet fått en väsentligt 

bredare definition. En till synes frisk person kan må riktigt dåligt och en till synes sjuk eller 

handikappad person kan hävda att den mår trots allt ganska bra. Det innebär att idag definierar 

individen i större omfattning själv sin hälsa och måste ta ett väsentligt större ansvar (Gärdsell 

m fl, 2004). 
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Hälsan - Allmänt perspektiv  
Hälsa är en resurs för att man ska kunna fungera och verka på ett bra sätt i vardagen, med 

tankar, drivkraft och viljan att utvecklas som människa. Hälsa är att må bra och ha tillräckligt 

med resurser för att klara vardagens krav och att kunna förverkliga sina personliga mål 

(Nordenfeldt, 1991). Hälsa är inte antingen sjuk eller frisk utan man rör sig emellan dessa två 

poler och det är hela tiden olika ”grader” av ohälsa eller hälsa. Individer kan ha en kronisk 

sjukdom men ändå känna att de har en god hälsa. Individen kan också vara helt frisk enligt 

alla provtagningar, men ändå känna sig sjuk. Det är en upplevelse hos individen som är viktig 

att ta tillvara i hälsopedagogiken. Hälsa bör inte ses som sjukt eller friskt, utan som ett 

kontinuum med polerna hälsa – ohälsa (Winroth & Rydqvist, 1995). Upplevd hälsa finns med 

som en fråga i enkäten för hälsoprofilbedömningen, individen får där uppskatta sin egen 

upplevda hälsa (Svenzon, 2004). Hälsa kan definieras på detta sätt enligt Gunnar Andersson 

och Susanne Bergman: Fysisk hälsa är en ”frisk” kropp, bra livsstil och goda hälsovanor. 

Psykisk hälsa är en sund själ, ”friska” tankar, upplevelsen att må bra, god självkänsla, en inre 

positiv dialog, odla och värna sitt frihetsutrymme och förhållningssätt, känna livsglädje, 

acceptera sig själv som man är. Den andliga hälsan är att skapa en förankring till plats och 

sammanhang. Den sociala hälsan är relationer till andra individer, sociala nätverk och sociala 

förankringar i omgivningen (Andersson m fl, 2004). 

  

Vi byter grupper så ofta att det är svårt att hinna få någon samhörighet, vilket kan leda till 

tillitsohälsa. Man talar idag inom EU om ”den svenska paradoxen”. Paradoxen består i att vi i 

Sverige har den högsta medellivslängden, samtidigt som vi statistiskt sett är sjukast. För att i 

någon mån förstå detta kan vi ta hjälp av Tibblins hälsokoordinater. Hälsobegreppet kan 

innehålla flera dimensioner än det kroppsliga; vi har också upplevd (själslig) dimension i 

begreppet. Man finner här att vår hälsa både handlar om hur individen har det och hur hon/han 

tar det d.v.s. hur man upplever sin situation. Den objektiva hälsan – vad läkaren säger om vår 

hälsa – avsätts på en axel ”sjuk till frisk”. Den subjektiva hälsan – hur vi känner oss – avsätts i 

axeln ”mår bra till mår dåligt”. Den medicinska vetenskapen har gjort enorma framsteg under 

förra seklet. Mot detta ställs att allt fler individer upplever sig må dåligt under de senaste åren.  

Dessutom har attityden ändrats så att individerna i större utsträckning än tidigare själva 

definierar sin hälsa utifrån hur de känner sig och inte blint accepterar läkarens utlåtande 

(Gärdsell m fl, 2004).  
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Holistiskt tänkande i hälsopromotion 
Holistisk tänkande innebär individens totala levnadsvillkor och situation. Miljö och hälsa 

påverkar varandra. Av den anledningen bör vi samverka mellan folkhälsomål och miljömål, 

tankar kring målen utvecklas mer längre fram i uppsatsen.  

 

Det goda arbetet uppstår när hela tillvaron fungerar, i privatlivet och arbetslivet och alla 

dimensioner: kropp, själ och ande (Johnsson & Lugn & Rexed, 2003 s.155). 

 

I ett holistiskt perspektiv påverkas individen även av livsmiljön omkring dem och samhället. 

Att skapa balans i hela tillvaron, sätta upp en vision i ett holistiskt perspektiv och därefter mål 

för att kunna förverkliga det man har bestämt är viktigt. Individen får hitta kunskap till sin 

egen verktygslåda för att skapa det hon/han vill göra av sitt liv. 

 

Hälsopromotion handlar om den process som möjliggör för individer, organisationer och 

samhälle att öka kontrollen över faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättrar den. 

Centralt i detta blir frågan om handlingsutrymmet och handlingsförmågan. Det gäller både på 

individuell samt strukturell nivå (Ottawa Charter, 1986, samt 2nd Nordic Health Promotion 

Research Conferans, 1998). WHO:s definition: Hälsofrämjande verksamhet är en process som 

syftar till att göra människor kapabla att öka sin kontroll över och förbättra sin egna hälsa 

(Ewles/Simnett, 1994). Hälsan ses som en resurs som går att förbättra i en livslång process. 

Begreppet KASAM – känsla av sammanhang som myntades av Aron Antonovsky (1991) vars 

innebörd bygger på att människan vill känna att helheten är hanterbar, begriplig, och 

meningsfull. 

 
 

Friskvård, hälsovård, sjukvård 
Begrepp som friskvård, hälsovård, sjukvård är centrala i hälsopedagogiken för att 

kommunikationen mellan olika institutioner och deltagare skall bli klarare och mer begripliga. 

Friskvård till skillnad från sjukvård kräver aktiva insatser av den enskilde individen.Man kan 

inte bli ”friskvårdad” utan måste ta eget initiativ till att inta en livsstil som ger ett 

välbefinnande i ett långt perspektiv (Gärdsell m fl, 2004). 
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Det finns olika sätt att se på individens hälsa och man kan arbeta från olika perspektiv. 

Salutogenes utgår från det friska och ”friskfaktorer”; det friska hos individen (Antonovsky, 

1991). Patogenes söker uppkomst och utveckling av en sjukdom (Renander, 1971). I det 

promotiva synsättet ses hälsan som en resurs som kan utvecklas (Medin &Alexandersson, 

2000). Bildligt kan man säga att friskvård lär individen att simma (promotivt), hälsovården 

fångar upp de som håller på att falla (preventivt) och sjukvården hjälper individen att inte 

drunkna. Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska, men lika berömvärt att 

hjälpa de friska att bevara sin hälsa; menade Hippokrates 400 år f. Kr. (Gärdsell m fl, 2004).  

  

Hälsa – egenansvar och/eller samhällsansvar 
Faktorer som påverkar det salutogena tänkandet i Sverige beskrivs nedan från individens 

ansvar till samhällets syn på hälsopromotion. Om deltagaren är trygg i sitt förändringsarbete 

och omgivningen ger stöd, även när det inte går så bra eller att man inte lyckas på den tid som 

är uppsatt för målet går oftast livsstilsförändringen bättre. Det är ett medicinskt och biologiskt 

faktum att människor ibland blir sjuka, och sjuka människor tas väl om hand. Genom ett 

flertal vetenskapliga studier i de skandinaviska länderna är det klart belagt att en normal, 

biologisk sjuklighet hos en genomsnittlig grupp människor ligger inom spannet 2 till 4 

procent. Idag är riksgenomsnittet för sjukfrånvaron 14 procent (c:a 1 miljon människor) i 

Sverige (Jonsson m fl, 2003). Internationella undersökningar som Lalonde, (1974) visar att 43 

procent av all ohälsa är relaterad till livsstilsfaktorer. Man talar här om fellevnadssjukdomar 

och vällevnadssjukdomar, orsakad av stillasittande, stress, övervikt, rökning samt droger. Den 

moderna livsföringen innebär att många utan att direkt vara sjuka har mycket låg fysisk 

prestanda. Lalonde kom fram till en procentfördelning av ohälsofaktorer, livstil 45 %, 

biologiska faktorer 25 %, miljön 20 % och hälso- och sjukvårdsresurser 10 % (Gärdsell m fl, 

2004). 

I den svenska undersökningen Liv-90 påvisar man att majoriteten av den vuxna befolkningen 

inte utövar någon form av regelbunden motion (Ljusenius & Rydqvist, 1999). I en 

hälsoprofilbedömnings undersökning gjord på en arbetsplats i västra Sverige på 118 personer 

med medelålder 38 år, var det 56 % av personalen som motionerade regelbundet från 1-2 

ggr/vecka till elitidrott (Svenzon, 2004). 
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Naturens inverkan på hälsan 
Flera undersökningar visar att natur och djur har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. 

Naturen möter människan där hon är och ställer inga krav. Den fysiska aktiviteten håller oss 

friskare och vi blir mera stresståliga. Man påverkar alla system i kroppen genom vårt sätt att 

tänka och handla, även immunförsvaret förstärks. Naturkontakten sker genom våra sinnen, 

framförallt synen, men också genom hörsel, lukt och känsel. Dessa sinnesintryck påverkar 

direkt utan språklig förmedling, sinnesstämning och effektkedjor som fysiologiska funktioner 

inom stress, immunförsvar osv. (Norling, 2001). Naturen kan medverka (mervärde) till att 

skapa förutsättningar för en förändringsprocess mot en god hälsa.  

 

Enligt Haglind, Stadsläkare i Göteborg är behovet av samordning allt viktigare mellan de elva 

folkhälsomålen och de femton miljökvalitetsmålen tagna av Riksdagen 2003 respektive 1999. 

En ekologisk hållbar utveckling ska främja människors hälsa, att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vidare menar Haglind 

att miljökvalitetsmålen återkommande påtalar miljöns betydelse för folkhälsan medan 

folkhälsomålen endast tar utgångspunkt i hälsoaspekterna. Becker, socialstyrelsens enhet för 

hälsoskydd, menar att viktigt är att vi försöker samordna insatser och åtgärder som rör hälsa 

och miljö (Folkhälsomagasinet, nr.1 2004). 

 

 

Hälsokommunikation - Allmänt    
Samhället är i behov av en hälsokommunikation där vi kan nå de 75 % av befolkningen som 

är i behov av att se över sina levnadsvanor (Gärdsell, 2004). En kommunikation som skall 

möta en så stor grupp i dialog måste vara bred och flexibel i sin struktur. För att få en 

bakgrund till en del av det arbete som bedrivs i Sverige när det gäller hälsopromotion och vad 

i samhället som påverkar det salutogena tänkandet följer här några faktorer. Ett 

folkhälsopedagogiskt synsätt kan gagna den pedagogiska praktiken i hälsofrämjande arbete 

och bidra till förståelsen av folkhälsoinriktade problemställningar (Svederberg m fl, 2001). 

Det finns en fantastisk stor kunskap om vad som styr och påverkar vår hälsa. Många är 

intresserade men det är relativt få människor som har förmågan och viljan att följa sin 

kunskap. Bristen i hälsokompetens är således stor hos individerna. Man kan påstå att 

individens arbetsresultat starkt påverkas av att dess kompetens, dess motivation och dess 

välbefinnande som leder till effekt (Gärdsell m fl, 2004).  
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Utveckling av dialogen i det hälsopromotiva arbetet kan vara till hjälp för att individen skall 

frigöra sin kunskap och se möjligheter till livsstilsförändringar positivt. Moxner menar att 

inhämta ny kunskap i vuxen ålder består till stor del i att lära sig var saker och ting finns, var 

de som vet och bestämmer finns och vilka de är. Att lära i vuxen ålder består i att göra sig 

bekant med den värld där man har sina intressen, så att man själv blir i stånd till att påverka, 

anpassa och förändra (Moxner, 1997). 

 

 

Deltagarens komplexitet i kommunikationen 
För att förstå deltagarens komplexitet i dialogen där man går in på individens integritet är det 

önskvärt att man har kännedom om beteendevetenskap och psykologi för att kunna leda 

människor i hälsopromotivt arbete. Det finns individer som lever under socialt och 

psykologiskt pressande förhållanden, att det då finns betydligt mer närliggande frågor än 

deras levnadsvanor (Arborelius, 1993). Det kan vara mycket komplexa situationer deltagarna 

befinner sig i och dessa bör man försöka kartlägga innan man föreslår en livsstilsförändring. 

Människor lever i två världar, den inre världen som man till viss del hanterar själv och den 

yttre som man inte alltid kan påverka. Individen har ett behov av att bevara och försvara 

denna mödosamt erövrade inre världsbild eftersom den ger trygghet och identitet. Om den 

ifrågasätts innebär det att den inre ordningen och meningen hotas; världen kan då bli till ett 

kaos (Svedberg, 2003).  

 

För deltagare som inte hittat sitt sätt att lära, vill man med hjälp av hälsopedagogik nå de 

individerna. Ett mål är att få deltagarna positivt inställda till utbildning samt att de ser 

möjligheter till personlig utveckling. Generellt gäller det att börja påverka kunskaperna hos 

individen, för att därefter kunna påverka deras medvetande om värderingar kring vad som är 

ett balanserat liv (Gärdsell m fl, 2004).   

När ”frön” till god hälsa har planterats hos individen är det dags att tillhandahålla olika 

aktiviteter. Det är när man kommer åt de inaktiva individerna med ”dåliga hälsovanor” som 

det blir mycket lönsamt att satsa på hälsopromotivt arbete. Deltagarna blir bemötta av en 

människosyn som kännetecknas av att alla vill lära sig något, men sättet för lärande är olika 

för alla. Rydqvist & Winroth menar att tankar hos individen samt vad hon/han vill uppnå med 

hälsoarbetet är viktiga kännetecken för att identifiera vilken bakomliggande idé man utgår 

från (Rydqvist & Winroth, 2003). 
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Den ideala kommunikationen 
Den ideala kommunikationen kan man möjligen uppnå genom att undvika negationer, tala om 

och visa på det önskvärda, inte kritisera, alltid arbeta för något, tala om nuet och framtiden. 

Första uppgiften är att stimulera deltagarna till sökande och medvetna val, skapa stämning 

och ett positivt klimat. Därefter tillföra kunskaper och kompetens allt eftersom behov och 

motivation växer fram. Det handlar i hög grad om att vara relationsskapande och skapa 

förutsättningar för en ökad dialog som syftar till att hjälpa individer att få upplevelser 

bearbetade och strukturerade så de kan omformas till nya kunskaper.  

Individen har livstilskompetens om hon/han inser att hennes/hans livsstil påverkar hälsan. 

Autonomiprincipen innebär att man är skyldig att respektera individens rätt att själv 

bestämma över sitt liv, så länge det inte inkräktar på andras rätt att bestämma över sig själva. 

Man kan respektera denna rätt genom att handla autonomt dvs. med kompetens, 

välinformerat och utan tvång. Man respekterar människan när man  inte tvingar 

henne/honom till viss behandling eller till ett visst beteende (Svederberg m fl, 2001 s. 103).  

 

 

Kommunikationsförmågan 
I en del av den hälsopromotiva rörelsen driver och arbetar man med övergripande frågor om 

hur samhället kan göras mer hälsosamt och hur samhällsmedlemmarna kan engageras och 

bemyndigas till att kunna genomföra del två som fokuserar på frågor kring den personliga 

livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande (Korp, 2004). Kommunikationsförmågan 

menar Eklund, är kopplad till att kunna samarbeta och ta ett självvalt ansvar. Att öka 

kommunikationsförmågan måste vara en grundläggande strävan om man vill att utformningen 

av verksamheten skall genomsyras av ett aktivt tyckande och deltagande. Kvalitén i dialogen 

mellan individer påverkar möjligheterna att bearbeta upplevelser och erfarenheter. Individer 

har oerhörda möjligheter att lära av det de går igenom. Att kunna omvandla erfarenheter till 

nya användbara kunskaper är starkt relaterade till att kunna bearbeta upplevelser genom att 

samtala med varandra. Vidare menar Eklund att det är avgörande i relationer att kunna prata 

med varandra, uttrycka sig, lyssna, förstå samt bekräftas för att ha möjligheter att utvecklas i 

alla avseenden (Eklund, 1986).  En god kommunikation är således viktig i det hälsopromotiva 

arbetet då man inte är ute efter att informera utan att få en dialog med individen. Detta skall i 

sin tur leda till att individen själv vet vilka val hon/han vill göra i nuläget. 
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Empowement i dialogen 
När vi är vuxna är det nödvändigt att vi omprövar, lär om och tar vara på möjligheten att göra 

”fria val”. För att kunna arbeta med individers personliga utveckling i empowerment, måste 

det vara möjligt för individen att utveckla sin egen förmåga och att behärska sin livssituation. 

Då bör man lyssna uppmärksamt i dialogen ”vara närvarande” för att förstå även det som inte 

sägs verbalt. Empowerment beskriver lika mycket en process som ett mål och det är under 

processen som ledaren kan finnas tillhands med sin kunskap, när deltagaren efterfrågar den 

(Medin &Alexandersson, 2000). Empowerment grundar sig på att individen kan göra sina 

egna val och även vara ansvarig för de val hon/han gör. Det säger inte att individen står ensam 

när valen är gjorda. Då börjar den verkliga träningen för att uppnå målet, om så önskas 

tillsammans med någon i det hälsopromotiva nätverket. 

  

Varje människa säger så mycket mer än just det du ”hör”. Hon förmedlar berättelsen om sitt 

liv. Genom att verkligen lyssna kan du bättre förstå det hon/han vill berätta. Individer vill inte 

bara bli informerade, de vill också bli berörda och delaktiga i sin hälsoprocess (Bergman, 

1999 s.26).   

                                                                                                                                                                              

 

Den medvetandegörande kommunikationen 
En teori som används mycket i samband med hälsokommunikation är Theory of social 

learning; social inlärningsteori (Egidius, 2002). Tanken bakom teorin är att människor lär sig 

genom att observera andra enligt Bandura. De karaktärer som fungerar som modeller måste 

vara attraktiva, och individen måste på något sätt bli belönad (Jarlbro, 1999 s.37). Self-

efficacy; upplevd egen handlingskontroll (Egidius, 2002). Self-efficacy är en modellinlärning 

som beskriver individens upplevda handlingskontroll eller tro på sin egen möjlighet att ändra 

sitt beteende enligt Bandura. Deltagarnas upplevda handlingskontroll varierar givetvis 

beroende på individuella faktorer och vilket beteende det handlar om (Jarlbro, 1999 s.38). 

Man har ingen aning om var deltagaren befinner sig i sin utveckling. Av den anledningen är 

en medvetandegörande kommunikation ett sätt att möta varandra i en dialog. Enligt Sture 

Malmgren gör medvetande kommunikation individen medveten om de psykologiska hinder 

som hindrar livsstilsförändring och initierar en omstruktureringsprocess som leder till 

bestående livsstilsförändringar. Malmgren menar vidare att man behöver 

kommunikationsmetoder som bättre kan anpassas till individen och som stimulerar ”face-to-
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face kommunikation” Bjurö m fl, 1975, Dishman 1981, Tones 1981, Henrysson m fl, 1982 

(Malmgren, 1987 s.7). Forskning om beteendepåverkan har genererat ett antal teorier, 

metoder och tekniker Kanfer m fl, 1980 (Malmgren, 1987 s.7). Utifrån dessa teorier har 

Malmgren & Andersson utvecklat en kliniskt prövad metod inom området 

medvetandegörande kommunikation, vars syfte är att få individen att själv ta ansvar för sin 

hälsa. Till skillnad från övriga face-to-face metoder är medvetandegörande kommunikation 

ännu mer dubbelriktad (Malmgren, 1987). Även Rogers beskriver interpersonal 

kommunikation och face-to-face metoden på samma sätt (Rogers, 1995). En dubbelriktad 

kommunikationsprocess är när man har en jämbördig dialog mellan deltagaren och 

handledaren. Medvetandegörande kommunikation som metod ingår i hälsoprofil-

bedömningen som Malmgren och Andersson är upphovsmän till och doktorerade på 1987 

(Svenzon, 2004). Under 1950-talet utvecklades i USA en socialpsykologisk modell som 

skulle göra det lättare att förstå varför en del individer ändrade sitt beteende , medan andra 

inte gjorde det. I ”the health  belief model” utgår man ifrån att individers föreställningar om 

hälsa och sjukdom styr deras beteende. Modellen illustreras i sex steg: upplevd hälsa, 

demografiska variabler (kön, ålder, socialklass), hot om ohälsa, påverkan genom ex. 

massmedia, upplevda fördelar respektive nackdelar med en förändring samt sannolikheten för 

att individen ska förändra sitt beteende (Arborelius, 1993). Enligt Hellström (Medin & 

Alexanderson, 2000 s. 146) syftar hälsopromotion till att vara ett stöd för individen att ta 

kontroll över de faktorer som påverkar hennes hälsa. Enligt ”the health  belief model” är 

möjligheterna att lyckas med en förändring större om individen själv är motiverad till och tror 

på livsstilsförändringen (Medin & Alexanderson, 2000; Nutbeam & Harris, 2004). Inom 

hälsopromotion har man utvecklat en annan metod för kommunikation för att få individen 

mera delaktig och utnyttja sin fria vilja. Medvetandegörande kommunikation bygger på att 

först skapa trygghet och därefter behov av samvaro, uppskattning och självförverkligande. 

Individen måste känna sig motiverad i sina beslut. Möjlighet att påverka och vara delaktig i 

beslut, undersökningar, aktiviteter samt behandlingar är viktig. 
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Varför gör de inte som vi säger – människans fria val. 
Erfarenheter visar att många informationsinsatser inom hälso- och sjukvård kan leda till 

förbättrad kunskap och förändrad attityd, medan få insatser verkligen får effekter på 

individens beteenden enligt Larsson & Palm (1985) ; Bremberg (1988). 

 

Varför gör de inte som vi säger?? (Arborelius, 1993 s.7). 

 

 Kunskap är nödvändigt för beteendeförändringar, men kanske inte tillräckligt. Enligt Reardon 

(1989) måste mottagaren verkligen känna ett allvarligt hot mot sig själv för att hon/han ska få 

till stånd en beteendeförändring. Ett vanligt problem kan vara att sändaren lindar in budskapet 

så mycket att det går mottagaren spårlöst förbi (Jarlbro, 1999). Undersökningar visar att ett 

individcentrerat förhållningssätt är mest effektivt i kommunikationen. Fyra teser att tänka på i 

individcentrerat förhållningssätt är: Att man etablerar ett jämlikt förhållande till individen, där 

livsfrågor diskuteras mellan jämbördiga parter. Det andra är att man diskuterar hur eventuella 

förändringar i individens livsstil kan integreras i hennes/hans totala livssituation. Det tredje är 

att man tar reda på individens funderingar och föreställningar kring sin livsstil. Samt att man 

respekterar individens självständighet och beslutsfattande, oavsett vilket detta är (Arborelius, 

1993).  

 

 

Försvarsmekanismerna, hinder eller möjlighet i dialogen 
Försvarsmekanismer, eller som Svedberg använder begreppet förmågor; som alla har, och i 

sunda proportioner, är nödvändiga för individens överlevnad (Svedberg, 2003). Förmågorna 

är flykt/kamp, bortträngning, rationalisering, förskjutning, projektion, regression och 

reaktionsbildning.  Försvarsförmågan drar mycket psykisk energi när de används till felaktiga 

föreställningar, vid dålig självkännedom och när man ljuger för sig själv. Detta slöseri med 

energi minskar den kraft deltagaren kan använda för att ta itu med sina problem. Kraftlösheten 

orsakar i sin tur nya misslyckanden och motgångar, vilket ökar behovet av nya försvars-

förmågor. De flesta försvar kan dock avslöjas i efterhand om individen vågar diskutera dem 

och ta emot feed-back. Sannolikt är det lättare att vara pessimist än optimist. Pessimism är 

vanligare och det är lättare att smälta in i mängden. Man kan dock vara mer optimistisk och se 

chanser och möjligheter. Vår grundinställning kommer då nämligen att påverka vad som i 

själva verket händer (Gärdsell m fl, 2004).  
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Empatins betydelse i dialogen 
Både egna och andras förväntningar har stor betydelse för både den personliga utvecklingen 

och det som händer i livet. Om deltagaren själv tvivlar på sina förmågor, har hon/han förstås 

svårt att övertyga andra om att de kommer att lyckas. Hon/han måste tycka om sig själv innan 

hon/han kan tycka om andra. Möt deltagaren där hon/han är, försök ta på den andres glasögon 

för att förstå hur individen har det. Empati i detta sammanhang är mycket viktig för 

kommunikationen. För att ta del av den andres integritet krävs att man har ett stort 

förtroendekapital från deltagaren. Deltagaren får ta ställning till vilka krav som är andras och 

vilka som är deras egna, vad individen själv är motiverad att ändra på. Det är inte säkert att 

individen delar samhällets värderingar på ”sunda” levnadsvanor utan hellre är beredd på att ta 

risker för att kunna njuta av livet. Om man respekterar sådana värderingar kan man också 

ställa frågor om det finns andra sätt att få samma livskvalitet med färre risker (Arborelius, 

1993). 

 

 

Motivationens betydelse för en framgångsrik kommunikation 
I förändringsprocessen finns det olika steg för när och om individen är motiverad till 

förändring. Det kan illustreras som i ett ”förändringshjul” (bild 1) för att beskriva processen. 

Vid första steget är individen inte beredd och funderar inte på förändring. I andra steget är 

individen osäker, funderar på förändring, men är ej redo ännu. Tredje steget innebär att 

individen förbereder sig samt är redo och planerar för snar förändring. Befinner sig individen 

på fjärde steget går hon/han till handling och den aktiva starten på förändring kan börja. 

Därefter gäller det i femte steget att upprätthålla förändring på lång sikt. Då slutmålet är 

uppnått är risken för snedsteg liten. Snedsteg eller drop out förekommer i alla steg från tredje 

till femte, vid dessa tillfällen återvänder individen till det gamla beteendet enligt Prochsska & 

DiClimente (Faskunger, 2001). 
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Förändringsstadierna enligt 
”Förändringshjulet”

Osäker Förberedelse

Handling
Upprätthållande

Snedsteg

Ej beredd

Slutmålet

(Prochaska & DiClimente, 1994)   
Bild 1 Förändringsprocessen.  

 

Förändringsprocessen är ständigt närvarande eftersom den pågår hela livet med olika mål. I 

egenansvaret ligger att själv leta efter sin motivation för att lyckas med en positiv förändring. 

Det kan vara att söka hjälp hos olika ledare, hitta kunskap, verktyg, tid, eller prioritera utifrån 

ett annat perspektiv än tidigare m.m. Kärnan som ligger bakom individens beteende är de 

grundläggande värderingar vilka formas under uppväxten och fostran från barn till vuxen 

(Faskunger, 2001). 

 

De grundläggande värderingarna speglas ofta i attityder som i sin tur kan påverkas av de 

kunskaper och erfarenheter vi tillägnar oss. Detta kan i sin tur spegla beteende som utgör 

”skalet”, vilket individen visar utåt (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Här är hälsopedagogik en 

viktig del, att på rätt sätt motivera och stimulera individen från osäker till slutmålet i 

processen. Det hälsopromotiva synsättet tar sin utgångspunkt i det friska och fokuserar på det 

salutogena (friskfaktorer) vad individen kan och har möjlighet till utifrån sitt nuläge. Att få ett 

stöd och att bli sedd är två viktiga komponenter. Det är först när deltagaren själv tycker att en 

låsning är till hinder för henne/honom som det finns anledning att göra något åt den.  

Märker individen att mycket av glädjen och arbetslusten hindras av att hon/han allt som oftast 

tänker på eller försätter sig i situationer hon/han inte klarar, så är det bättre att göra något åt 

det. Hög motivation innebär att det finns otillfredsställda behov och starka känslor.  
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Varje människa har sina egna drivkrafter och rädslor. Vill du få med dig andra kan du ta 

reda på vad som motiverar eller skrämmer just dem. Först då kan ni mötas och tillsammans 

göra upp färdriktning (Bergman, 1999 s.25). 

  

Den mänskliga drivkraften innebär att själva motivationen finns inom individen. Bakom alla 

val finns en drivkraft medveten eller omedveten. En drivkraft kan komma inifrån ur 

individens egna övertygelser, de vill vara självständiga. En annan drivkraft kan vara att 

anpassa sig, viljan att bli styrd av andra. De flesta pendlar mellan dessa drivkrafter, individen 

orkar säkert inte alltid driva sin egen linje. Drivkraften kan vara konkret att vilja få 

uppmärksamhet, att bli älskad eller att leda andra i en viss riktning, öka insikten och ta tag i 

ursprungskänslan på det område där deltagaren vill skapa en förändring. För att inte hamna i 

en rad halvhjärtade försök till förändring, är det viktigt med ett medvetet ställningstagande. 

Ofärdiga beslut leder ofta till att man gör små, halvdana försök till att ändra sig, försök som 

leder till att individen drar slutsatsen att hon/han inte klarar att förändras (Masreliez-Steen & 

Modig, 1997).  

 

 

Transaktionsanalysens betydelse för kommunikationen 
Transaktionsanalys bygger på de tre jagtillstånden - förälder, vuxen och barn – dessa tillstånd 

växlar man emellan som vuxen person. Detta pedagogiska sätt går att använda i samtal med 

deltagare som vill integrera livsstilsförändringar och utveckla självförtroendet (James & 

Jongeward, 1977). Det är oftast ”barnets rädsla” som håller deltagaren tillbaka i gamla 

beteenden, idag är hon/han vuxen och har andra resurser att hantera situationen med. Det 

gäller att ta sig tid att göra något som ”barnet” i deltagaren njuter av, något som gör att 

hon/han får lusten tillbaka samt känner glädje till förändring. I vuxen ålder kan man använda 

sin egen inre ”vårdande förälder” till att ta hand om ”barnet”. Deltagaren kan använda sin 

egen fantasi för att leva sig in i sina egna reaktioner (Masreliez-Steen & Modig, 1997). Många 

ledare är ”låsta” i föräldrarollen gentemot deltagaren. Man vill som ledare genom sitt eget sätt 

att leva och sin kunskap, visa deltagaren hur den ”rätta” livsstilen ser ut. Det blir då ett 

föräldra – barn förhållande snarare än ett förhållande mellan jämbördiga parter; ett sådant 

förhållningssätt har emellertid en tendens att låsa samtalet och förhindra utveckling 

(Arborelius, 1993).  
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Motivation är viktig för att medvetet ta tag i den aktuella situationen till förändring. 

Träningsprocessen att förändra ett beteende kan ta upp till 2-3 år enligt Masreliez-Steen & 

Modig (1997).  

 

Högrisksituationer i hälsokommunikation 
Individen är ständigt sysselsatt med att tillfredställa olika mänskliga behov. En stark drivkraft 

innebär att det finns otillfredsställda behov och starka känslor. Den amerikanske psykologen 

Maslow har inordnat de mänskliga behoven i en behovstrappa. Olika grupper av behov spelar 

huvudrollen under olika stadier av vår utveckling. När ett behov på lägre nivå blir 

tillfredställt, söker vi nå behovstillfredsställelse på närmast högre nivå. Hur individen klättrar 

i trappan påverkas såväl av levnadsstandard som av vår psykologiska utveckling. De olika 

stegen är elementära behov, trygghet, kärlek/samhörighet, uppskattning och 

självförverkligande. Färdriktningen i trappan är inte enkelriktad; man kan röra sig uppåt och 

nedåt beroende på vad livet har i beredskap. Den amerikanske arbetspsykologen Hertzberg 

menar att för att bli tillräckligt motiverad måste man känna sig nöjd med de inre faktorerna 

(livs innehåll, ansvar, erkännande). Det räcker således inte att de yttre faktorerna är rimliga 

(miljö, ledarskap, lön). Det går att göra en koppling mellan Maslows och Hertzbergs teorier.  

Ju högre upp individen befinner sig i behovstrappan desto sannolikare är det att man är mer 

intresserad av de inre motivationsfaktorerna (Gärdsell m fl, 2004). Ett viktigt begrepp i 

hälsokommunikationen är högrisksituationer dvs. då individen återgår till gamla beteenden. 

Högrisksituationer kan vara vissa tidpunkter, platser, sinnesstämningar, kroppsliga tillstånd 

och sociala situationer. Det gäller att för varje individ kartlägga vilka situationer som kan 

innebära en risk att återgå till det gamla beteendet och diskutera hur individen då kan bete sig 

för att klara av denna situation. Om individen klarar en uppkommen risksituation ökar 

hennes/hans tilltro till sin egen förmåga och sina förväntningar på att även klara av 

kommande risksituationer (Arborelius, 1993).  

 

Deltagarens självförtroende byggs upp i dialogen 
Det är viktigt att stödja individen att träna sitt självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. 

Självförtroende kan vara förståndsmässigt, praktiskt, fysiskt och socialt. Effekterna på det 

psykologiska planet är inte lika framträdande som de fysiska effekterna när man börjar 

motionera. På det fysiska planet märks effekterna både subjektivt och objektivt efter ett par 

månader medan på det psykiska planet är kopplat direkt till motionsutövandet.  
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De psykiska effekterna övergår efterhand som motionerandet fortgår till att bli alltmer 

generella och långsiktiga (bättre självförtroende, stabilare som person) och de blir allt mer 

framträdande. Efter en relativt lång period av regelbundet motionerande (sex månader) kan 

upplevda effekter inte urskiljas som renodlade psykiska eller fysiska (Svederberg m fl, 2001). 

Om deltagaren har gott självförtroende i något avseende, har det dessbättre en tendens att 

smitta av sig på andra områden. Om individen vill träna upp sitt självförtroende måste 

hon/han göra sådant hon/han tidigare inte gjort. Här följer nitton olika områden där deltagaren 

kan träna sitt agerande och sina tankar för att öka självförtroendet. Tänk på dina styrkor, älska 

din nästa så som dig själv, tala om vad du vill och vad du hoppas på, gör dig synlig, gör din 

röst hörd, ta risker, tala högt och tydligt, tala om det som intresserar dig, se till att komma till 

tals, säg nej när du behöver det, låt ingen sätta sig på dig, tala inte illa om folk, klaga bara på 

det du inte kan ändra på, sträva efter jämvikt mellan viljor, ta emot beröm, våga visa 

förtroende, tala aldrig nedsättande om dig själv, erkänn när du gjort fel samt vårda din kropp.  

 

Karaktäristiska drag hos en person med gott självförtroende är: att hon/han tror på sina egna 

värderingar, arbetar konstruktivt på sin nuvarande situation, handlar efter eget omdöme, tror 

på sin förmåga att handha problem även inför risken att misslyckas, tar emot beröm och 

berömmer andra, känner sig likvärdig med andra människor, accepterar att hon/han har 

mänskliga behov, står emot andras försök att dominera henne/honom – dominerar inte heller 

andra, är lyhörd för andras behov, känner inte behov att roa sig på andras bekostnad, har flera  

starka intressen och kan växla mellan att vara ledare och medarbetare beroende på situation 

(Gärdsell m fl, 2004). När individen uppnått en regelbunden och långvarig tillfredställelse i 

sina grundbehov får hon/han en allt starkare lust till maximal utveckling och 

självförverkligande och därmed är motiverade samt känner glädje med det hon/han uppnått. 

 

 

Deltagarens egenansvar i kommunikationen 
Egenansvaret ligger mycket i att det är individen som bestämmer, ingen annan vet exakt vad 

hon/han vill och på vilket sätt hon/han vill genomföra förändringen. Individen behöver inte 

känna press från andra eftersom det är hon/han som gör sina egna val. Vill individen 

verkligen förändra, då klarar hon/han det, men det kräver mod att kunna stå för sina beslut. I 

vissa fall kan det behövas stöd för att stärka självkänslan.  
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Att förändra en vana, tar lång tid och mycket kraft. Deltagaren kan behöva omvärdera delar i 

sitt liv. Vad individen vinner respektive förlorar på en förändring, skall finnas med i dialogen. 

Att lära sig att skapa möjligheter och visioner för sitt liv kan vara både nytt och besvärligt för 

individen. Det är lätt att vackla och falla tillbaka i gamla mönster. Det kan vara ovant att välja 

väg, vägar som man tidigare inte visste fanns. För att kunna genomföra förändringsarbete i 

den hälsopromotiva kommunikationen bör det finnas kunskap och möjlighet till stöd och att 

individen känner tillit till omgivningen. Individen bör försöka hitta en förebild för att kunna 

spegla sig i andra med önskat beteende eller målbild där man kan hitta tillbaka till sig själv; 

tidigare i livet när det kändes positivt ( Miller & Rollnick, 1991) (Faskunger, 2001). Det krävs 

ofta fler pusselbitar än kunskap om att någonting är nyttigt för att åstadkomma 

beteendeförändringar. Hur man skapar motivation i förändringsprocessen och verktyg för att 

stödja individen, är minst lika viktigt som själva kunskapen om hälsopromotivt arbete. 

Individen skall välja själv, utifrån den kunskap hon/han har i nuläget. Deltagaren bör få stöd 

att bearbeta tvekan i en medvetandegörande dialog.  

Omgivningen bör vara empatisk och reflektivt lyssnande, vara närvarande och ge passande 

återkopplingar. Proaktiv hjälp genom att visa intresse för individens val, visa på positiva 

exempel i omgivningen och skapa ett klimat för öppna frågor anser Miller & Rollnick 

(Faskunger, 2001).  

 

Man kan inte införa nyheter om man inte är beredd att acceptera en del misstag (McGinnis, 

1988 s.60). 

 

 

Kommunikationens väg till livsstilskompetens 
Man kan genom hälsokommunikation ge individen en möjlighet till livsstilskompetens genom 

kunskap, motivation (vilja) och välbefinnande (orka). Alla individer är medverkande och  

medansvariga till den verklighet hon/han tillsammans skapar. Val man gör ger olika 

konsekvenser, både för en själv samt omgivningen. Möjligheten att känna en bra attityd till att 

ändra något i sin livsstil skall vara att man har en känsla av att det är meningsfullt. Kan man 

under lärprocessen sedan hantera det man vill förändra, känna att det är begripligt och skapa 

en känsla av sammanhang ”KASAM” (Antonovsky, 1991), har man kommit långt i 

motivationsfasen.  
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Individen bör själv bestämma över sitt liv och vilka ramar som passar just henne/honom. 

Individen behöver uppmuntran. Det bör ske en uppföljning så att självtilliten kan utvecklas.  

 

Om vi lägger orsaken till vårt handlande utanför oss själva kommer vi att gå miste om 

möjligheten att styra våra liv (Arén & Ljusenius, 2003 s.14).  

 

 

Den universella kommunikationen 
Vissa beteenden finns nedärvda och är universella i människans natur. Förmågan att iaktta 

miljöer och tala om dem med andra människor tillhör mental programmering och är 

grundläggande i människans natur. Den andra nivån är beteenden som kan vara specifika för 

en viss grupp eller kategori människor och är inlärt. Tredje nivån är beteendet som är specifikt 

för individen och kan då vara både ärvt och inlärt, som betecknar personligheten (Hofstede, 

1991).  

 

Deltagarens egna val och självtillit styr dialogen  
Jantelagen har påverkat svenska folket betydligt mer än man vill tillstå menar Uneståhl. Han 

har sedan ett tiotal år föreslagit en Vikingalag som lyder: tillvarons största gåva, det är jag 

själv. Alla människor kan lära sig något av mig. Mina tankar är mer komplicerade än alla 

datamaskiner. Mina känslor är lika viktiga som andras. Det jag säger är väl värt att lyssna på. 

Det jag gör är väl värt att uppmärksamma. Jag uppskattar mig själv och finner att andra gör 

det också. Jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme. Jag har full rätt att må bra på alla 

sätt. Jag är unik, det finns ingen mer som jag (Uneståhl, ur en videoföreläsning 1998).                                     

En ”assertive” individ är trygg i sig själv. Hon/han behöver inte vända kappan efter vinden. 

Individen kan se till sina egna behov utan för den skull missunna andra deras. Individen har 

självförtroende som bygger på en acceptans av den egna personen men aldrig på bekostnad av 

andra. Hon/han skyller inte på yttre faktorer och gömmer sig inte bakom andra i svåra 

situationer. Tryggheten ger individen en god möjlighet att inse vikten av sitt eget levnadssätt 

och i praktiken ta ansvar för sitt agerande (Arén &Ljusenius, 2003). 

Principen om delaktighet och egna val kan kännas främmande för många, särskilt om 

deltagaren har många måsten i sitt liv. Livet blir så mycket enklare om man kan se att det är 

mycket som går att välja bort och att man inte alltid behöver ställa upp på andras och sina 

egna förväntningar.  
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Man väljer själv vad man vill göra och tar konsekvenserna av sina medvetna val. I dialogen 

bearbetas förändringarna och man ger stöd som deltagaren behöver för att kunna gå vidare i 

sina beslut och sitt egenansvar. Det är så att individen aktivt bör värna om sitt eget 

välbefinnande, för att ha kraft till att ge ut någonting från sig själv. Begreppet autonomi 

(självstyre) i ett mänskligt sammanhang betyder i vilken grad man kan styra sig själv. Det är 

viktigt att individen själv ger sig (och varandra) ett visst mått av frihet att få göra saker 

(Gärdsell m fl, 2004).  

 

 

Deltagarens delaktighet i kommunikationen 
Mycket av det traditionella hälsoarbetet har präglats av ett expertperspektiv. Ambitionen och 

perspektivskiftet som eftersträvas i det hälsopromotiva arbetet är att de som berörs av en 

åtgärd med hälsopromotiv profil ska vara aktiva deltagare i hela processen. Kriterier på 

delaktighet kan vara att känna sig informerad och att ha känslan av att kunna påverka. Att bli 

medveten om vad som är påverkbart på olika nivåer utgör här en viktig komponent (Rydqvist 

& Winroth, 2003). 

För att kunna vara delaktig och få medbestämmande i sitt eget liv bör man ha en känsla av 

empowerment. Deltagaren bör i dialog få hjälp med att definiera sin innebörd av, livskvalitet 

som har olika innebörd för individer beroende på livssituation, livsrytm, ålder, värderingar 

och så vidare. För att hitta sin egen livskvalitet skall man tänka efter själv vad man vill fylla 

sitt liv med och vad man känner är betydelsefullt. Att känna att man kan påverka och ha 

inflytande är hälsofrämjande. Därför är en ambition i det hälsopromotiva arbetet att de 

berörda ska ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet (Rydqvist & Winroth, 2003). Positiva 

energier kan hjälpa deltagaren till att orka förverkliga sina mål. Samla energi där hon/han 

upplever glädje, njutning och att vara tillsammans med människor som ger deltagaren positiv 

energi. Deltagaren bör känna ett positivt stöd där man får positiv energi för att lyckas och 

motiveras till livsstilsförändring. Har individen underskott av energi bör hon/han spara och 

när man har överskott kan man slösa till sina medmänniskor, försök skapa balans. Individen 

bör uppmuntras till att välja bort det som ger energiläckage både när det gäller ”måsten” och 

personer. Deltagaren behöver ha ett visst mått av positiv energi för att ha i reserv vid olika 

personliga ”kriser” (utvecklingssteg) i livet. Har deltagaren ett förråd med positiv energi 

klarar hon/han de hälsopromotiva målen bättre.  
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Känslor som inte uttrycks håller tillbaka den positiva energin och ger energiläckage, vilket 

gör att deltagaren har för lite energi till att kunna vara delaktig. Deltagaren bör arbeta med 

möjligheter att uttrycka sina rädslor och drivkrafter inför kommande förändringsarbete i 

livsstilsfrågorna. 

 

Vid förändringsarbete väcks människors rädslor och deras drivkrafter. Att leda förändring 

innebär att tillåta andra att ge uttryck för vad de känner inför det nya. Du har människorna 

med dig istället för mot dig om du ger dem tid att bearbeta sina tankar (Bergman, 1999 s.31). 
 

 

Det kommunikativa komplexet - hjärnan 
För att förstå det kommunikativa komplexet man möter i en dialog är det viktigt att presentera 

huvudorganet, hjärnans kapacitet. På något sätt åstadkommer hjärnan det mysterium som 

medvetandet är; individens medvetenhet om sig själv och sin omvärld. Den skapar och 

organiserar tankarna, ger upphov till känslor och förmedlar på något sätt det andliga livet, 

känslan av mening och värde. Hjärnan är bron mellan individens inre liv och yttre värld och 

den organiserar sig själv hela tiden.  

Människohjärnan använder sig av tre olika sorters tänkande: rationellt, logiskt och regelstyrt. 

Det är sant att individen föds med ett visst antal nervceller, men kroppen bildar 

nervförbindelser mellan cellerna hela tiden. Ju fler komplicerade och varierade färdigheter 

individen utsätter sig för, desto fler förbindelser behöver hon/han. Zohar säger att man har tre 

slags tänkande: det mentala, det emotionella och det andliga. Individen fungerar bäst vid god 

förening av de tre. Dock bortser man vanligtvis från känslor och andlighet för att fokusera på 

effektivitet, resultat och annat som associeras till den mentala strukturen (Zohar, 1997).  

 

Enligt Bergström använder man sin hjärna ensidigt, främst på grund av uppfostran och den 

västerländska kulturen. Individer använder hjärnbarken mest för att behärska den yttre  

naturen medan hon/han tar i mindre grad hänsyn till de egenskaper som behövs för att klara 

den inre miljön med hjälp av hjärnstammen. Bergström menar att utnyttjandet av hjärnan idag 

sker i stort sett på måfå utan att styras av en välutvecklad helhetssyn samt en förmåga att göra 

urval. Därmed saknas också en välutvecklad värderingsförmåga. Bergström menar att vi först 

lär in det kommande, de nyaste tankegångarna och visionerna i varje sfär, därefter bygger vi 

på med grundkunskaperna.  
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Endast på detta sätt menar Bergström, garanteras den entusiasm som är nödvändig för allt 

effektivt lärande. Endast möjligheterna hör till morgondagen och det är det som hjärnorna 

intresserar sig för (Bergström, 1995).  

 

Berörning stimulerar och utvecklar nervsystemet, organ och beteenden och påverkar därmed 

det sensoriska integrationen dvs. när hjärnan sorterar och organiserar sinnesintryck. En god 

sensorisk integration är en förutsättning för att man som vuxen skall kunna utveckla 

koncentration, organisationsförmåga, förmåga till teoretisk inlärning, förmåga till abstrakt 

tänkande och logiskt resonemang. En god sensorisk integration leder till specialisering av 

kroppssidor och hjärnhalvor. Som en följd av detta utvecklas självkänsla och självbehärskning 

(Ellneby, 1998). Wooten menar att berörning ger inåtvänd uppmärksamhet, inåtvänd 

uppmärksamhet ger avslappning, en avslappning som ger förändring hos hjärnvågorna. 

Resultatet är att det blir möjligt att röra sig lättare och att ge annorlunda gensvar på sin 

omgivning. Fysiskt sätt innebär detta en lättnad av fysiska obehag. Psykiskt kan det innebära 

en minskning av de inre kritiska rösten, ökad förmåga att fatta beslut och att kommunicera 

hellre än att reagera. Andligt sett kommer lättnaden när man accepterar sin mänsklighet 

(Wooten, 1999). Bergström menar att nervsystemet utvecklas från samma embryonala skikt 

som huden. Huden har till uppgift att bilda en gräns mellan individen och omgivningen. 

Hjärnan förmedlar alltså kontakter mellan organismen, individens inre miljö och omvärlden, 

individens yttre miljö (Bergström, 1995).  

 

 

Det livslånga lärandet 
Lärandet har stor betydelse för att fånga individens intresse för ämnet hälsopromotion. Hur 

kan vi då på olika sätt förstå och utöva detta livslånga lärande. På vilket sätt kan vi förmedla 

kunskap så individen integrerar och handlar efter sin nyvunna förståelse i livsstilsfrågor? 

Perneman & Hermelin menar att kunskap är en mångdimensionell process vilken växer fram 

mellan reflektion och handling i all oändlighet (Perneman & Hermelin, 2002).  

Enligt Maltén är kunskap inte bara information utan något som individen tillägnar sig, 

införlivar och förädlar, med andra ord bearbetar. Maltén menar vidare att djupkunskap uppstår 

när individen förmår hantera, förstå och ta ställning till nya och på förhand ej bestämda 

situationer.  
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I det dynamiska samspelet ser man på faktorer vilka innebär att individen har ett känslo- och 

erfarenhetsmässigt utbyte med den sociala, psykiska, biologiska och fysiska miljön som styrs 

av hennes/hans behov och motivation. När individen själv är ”mogen” för att ta in kunskap 

och i praktiken använda den till att utveckla kompetens, blir lärprocessen positiv och viktig i 

det livslånga lärandet. Individen använder då sin egen vilja att förändra och utvecklas, vilket 

leder till en positiv syn på hälsopromotivt lärande. Individen samspelar med miljön i en 

helhetsstruktur vilket också påverkar lärandet (Maltén, 1997).       

Inom folkhälsovetenskapen studeras människans sociala, psykiska och fysiska miljö samt 

samspelet mellan befolkningens hälsa, livsstil och samhällsstruktur utifrån ett tvär-

vetenskapligt perspektiv. Forskning bekräftar att platsen och sättet för lärande har betydelse. 

Ett aktivt lärande i verklig miljö, där hela kroppen får medverka ger större engagemang, ökar 

förståelsen och ger ett bättre resultat; vi möter ett nytt lärandeparadigm. Förståelsen kan öka 

för samspel som kan vara betydelsefulla för hälsovägledning som en pedagogisk process som 

grund för utvecklingen av hälsovägledning som en pedagogisk praktik (Svederberg m fl, 

2001). 

 

I dialogen skapar deltagaren delar till en karta över sina behov som hon/han har just nu  

(McGinnis, 1988). I det livslånga lärandet är det viktigt att alla livsområden organiseras så att 

utbildning kan äga rum hela livet igenom (Moxnes, 1997).  

 

 

Individens egen kunskapsmognad 
Det är lätt att tro att man är ”färdig” för att man uppnått en viss ålder i vuxenlivet; men 

lärandet är helt oberoende av ålder. Skard (1977) konstaterar att ju mer utbildning man har, 

desto mer utbildning söker man. Det har visat sig att vuxenutbildningserbjudandena i 

synnerhet söks av människor som tidigare har relativt god utbildning, som är motiverade för 

de aktuella erbjudandena och som har praktiska möjligheter att använda dem (Moxner, 1997 

s.25).  

När individen erkänner sitt personliga värde betyder det samtidigt att hon/han erkänner sina 

erfarenheter, sin förmåga och sitt sätt att använda kunskapen. I ett läranderum (individens 

personliga positiva miljö för lärande) kan individen på egna villkor påverka sitt sammanhang i 
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en lärprocess. Här kan hon/han utvecklas och finna en meningsfull relation mellan en inre och 

en yttre verklighet (Svedberg, 2003).  

Det är drivkraften, behoven och värderingar som styr individen till utveckling. När 

självtilliten byggts upp kan individen bli övertygad om att hon/han själv kan påverka sin 

hälsa.  

 

 I vår tid har vi lärt oss att det yttre visar hur framgångsrika vi är. Makt, status och rikedom 

är det som tillfredställer vårt ego. Men ditt sanna ledarskap kommer inifrån, genom att du 

leder dig själv och styrs av din inre mening (Bergman, 1999 s.15). 

 

Deltagaren kan ha anpassat sig till nuvarande situation och litar på vad hon/han har för 

resurser för tillfället, det kan vara frestande att stanna kvar i den situationen då det innebär en 

trygghet.  

 

Einstein betonade vikten av att vi behöver ett nytt sätt att tänka; Vi kan inte lösa ett problem 

om vi tänker på det sätt som orsakade problemet (Angelöw, 2002). 

 

Deltagarens bristande självtillit bygger ofta på tankemönster som snedvrider och förvanskar 

verkligheten, det påverkar henne/honom att förändra sin livsstil. Deltagaren sätter då upp 

orealistiska mål, ställer för höga krav på sig själv, uppfattar bara det som passar in och 

bekräftar deras aktuella attityd och sinnestillstånd. Att vända positivt till negativt, bidrar till 

att försvaga självkänslan. Sammanblandning av känslor och fakta gör att man känner sig 

hopplös och misslyckad i sina egna ögon. Förhastade och negativa slutsatser, t.ex. andra ser 

ner på en och tar avstånd är ett negativt mönster (Angelöw, 1997).  

 

Det är i tanken vi styr våra liv. När du tänker negativa tankar, möter du det negativa. När du 

tänker goda tankar, möter du det positiva i livet. När du tänker goda tankar om andra och om 

dig själv, leder du på ett positivt sätt (Bergman, 1999 s.23). 

 

Har deltagaren ett negativt tankemönster bör hon/han försöka att förändra det till mera positivt 

och möjlighetsbaserat synsätt.  
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Några tankar kring implementering av hälsopedagogik 
Det finns en stark önskan att hitta nya sätt för lärande, beslutsfattande samt förändring. Denna 

process har hämtat sin näring ur en uppsättning nya och kraftfulla antaganden om mänskligt 

tänkande och beteende. 

  

Individen har en förmåga att förbättra och utveckla sin intelligens; den är inte fast en gång för 

alla. Individen har tillgång till många skilda "intelligenser" eller intelligensdrag. På senare år 

har Gardner varit en av dem som åstadkommit genombrott med sin forskning för att krossa 

myten med den bestämda IQ. Under mer än 20 år har Gardner i sin omfattande forskning visat 

att varje människa har olika ”intelligenscentra”. Gardner har hittills definierat åtta olika 

intelligenser. Gardners upptäckter har enormt stor betydelse för planering av framtidens 

utbildning. Varje barn är ett begåvat barn men på så skilda sätt. Varje person har också sin 

egen speciella inlärningsstil, arbetsstil och sitt eget temperament. Barn blir dock fortfarande 

tidigt i livet infösta i fållor med de mytiska beteckningarna "begåvad" och "obegåvad" som 

baseras i huvudsak på test som endast mäter två mänskliga drag.  

 

År 1979 började Gardner att forska kring människans möjligheter. "Harvard Project Zero" 

bildades och teorin om "multipla intelligenser" (MI) utvecklades. Gardner har funderat 

mycket omkring människans olika sorters intelligenser ända sedan mitten på 70-talet, men 

publiceringen av hans bok Frames of Mind 1983 markerar MI-teorins verkliga födelsedatum. 

Teorin beskrivs kanske bäst som en utbildningsfilosofi, en inställning till studier, med idéer 

om en utbildning under utveckling snarare än ett bestämt program med fastställda metoder 

och tillvägagångssätt. Därigenom ges lärare många möjligheter att kreativt använda dess 

grundläggande principer i många olika utbildningsmiljöer. Gardner föreslog i stället att 

intelligens har mer att göra med förmågan att lösa problem och skapa något i ett meningsfullt 

och naturligt sammanhang (Gardner, 1994). 

 

Lärandet måste föras närmare det samhälle vars syften det skall tjäna. Dewey menar att 

uppdelningen mellan teori och praktik måste överges. Learning by doing är metoden framför 

andra anser Dewey. Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld (Dewey, 1980).  
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Problembaserat lärande (PBL) är användbar, då man kan se ett problem (utgångspunkt), hitta 

möjligheter att förändra och därmed känna sig delaktiga i processen.  

Den som skall lära kan se vilken ytterligare kunskap som krävs för att förstå och/eller lösa 

problemet (Hård af Segerstad m fl, 2000).  

 

För att möta en deltagare som inte tror sig kunna i dialogen, är det bra att känna till att det 

finns olika intelligenser, tekniker och metoder. Rogers beskriver begreppet diffusionteorin 

som går ut på att det finns olika grupper i befolkningen som har olika benägenhet att ta till sig 

eller förkasta innovationer. Det intressanta för hälsokommunikatören med diffusionsteorin är 

hur själva adaptionsprocessen sker dvs. vad som händer när en individ konfronteras med en 

innovation och reagerar på densamma. Adaptionsprocessen går att dela in i fem faser: 

kunskap är den första och den uppstår när individen lär sig att innovationen existerar och 

förstår hur den fungerar. Övertalning sker när individen har format en gynnsam eller 

ogynnsam attityd till innovationen. Beslut tas när individen engagerar sig i aktiviteten som 

leder till alternativen att acceptera eller förkasta innovationen. Implementation uppstår då 

individen börjar använda innovationen och konfirmation sker då individen börjar söka 

information som stödjer det beslut hon/han har tagit. Rogers har gjort en undersökning som 

visar hur intresserad en befolkningsgrupp är av att adoptera en innovation. 

Innovationsgrupperna är uppdelade i fem kategorier från det att innovationen erbjuds, 

innovatörer är 2,5 %, tidiga användare 13,5 %, tidig majoritet 34 %, sen majoritet 34 % och 

eftersläpare är 16 % av befolkningen (Rogers, 1995). 

 

Hellertz har studerat ”Färdighetsbaserat lärande” enligt Alvernomodellen, USA. Hon menar 

att informationssamhället behöver ny kompetens och ett livslångt lärande. Vi behöver skapa 

broar mellan studier, arbete och privatliv (Hellertz, 2004). 

  

 

Vi förnyar våra kroppar genom att förnya våra tankar, vi förändrar vår kropp, våra vanor 

och vår karaktär genom att förändra våra tankar menar Dale Carnegie (Waerland, 1948 

s.17). 

 

Om man trots hinder ska kunna förverkliga de mål som man satt upp, handlar det om att få 

bort hindren för att lyckas. För att kunna lära sig olika tekniker inom mental träning startar det 

med att lära sig grundträning menar Uneståhl. Grundträning syftar till att lära ut 
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spänningsreglering och avkoppling men ligger också till grund för den efterföljande mentala 

träningen. Den efterföljande mentala träningen är mer målinriktad.  

Mental träning har metoder som mycket väl kan användas i hälsopromotion när det gäller 

livsstilsförändringar och förändrat medvetande tillstånd (Uneståhl, 1995). Uneståhl poängterar 

vidare att vi bör ändra synsätt på våra liv ”från välfärd till välbefinnande” och att inre 

framgång inte kan köpas utan måste skapas av individen själv. Inre framgång kan skapas 

direkt, utan att behöva gå vägen över yttre framgång (Uneståhl, 2001). När deltagaren bestämt 

vilka självbilder hon/han vill ha och gjort upp framtidsmålen integreras dessa bilder i det 

mentala rummet och styr sedan från en omedveten nivå. Deltagaren kan därefter helt fokusera 

och vara koncentrerad på det som sker i nuet (Uneståhl, 2000).  

 

Neurolingvistisk programmering (NLP) är en effektiv metod som vilar på en gedigen grund 

av psykologisk teori och forskning. ”Neuro” handlar om sinnet och om hur man organiserar 

sitt mentala liv. ”Lingvistik” står för språket, hur man använder det och hur det påverkar en. 

”Programmering” handlar om vårt beteendemönster och om hur man agerar när man har en 

viss avsikt med sitt uppträdande. Våra tankar, ord och handlingar sätter oss i kontakt med 

andra människor, med världen omkring oss och med vår andliga dimension. (O´Connor & 

Dermott, 1998). Har individen fastnat i olika negativa tankebanor, kan NLP vara en metod att 

utvecklas i det undermedvetna. Metoden grundar sig på förutsättningen att individen inom sig 

har alla resurser som hon/han kommer att behöva och NLP inriktas därför på att plocka fram 

dessa förmågor och färdigheter (Knight, 1997).  

 

Förändringar som skall leda till utveckling och förbättring bygger på lust samt drivkraft. 

Genom att utgå från attraktiva framtidsmål skapas det engagemang, och den energi som 

behövs för att nå delmålen och sker genom hård långsiktig träning (Masreliez-Steen & Modig, 

1997).  

 

Ehdin menar att vår allmänna inställning är också mycket viktig för hälsan, eftersom negativa 

attityder, och maktlöshet resulterar i ett sämre immunförsvar, medan en hoppfull inställning är 

stärkande (Ehdin, 1999). Att lyssna inåt ökar också vår intuitiva förmåga. Allt fler inser vikten 

av att kombinera intuition med rationellt tänkande, när vi skall ta beslut i livet. Forskare 

menar att det finns tre nödvändiga förutsättningar för att få tillgång till intuitionen; att vi 

befinner oss i ett avslappnat tillstånd, att vi har en viss mottaglighet och att vi hyser tillit till 

fenomenet som sådant (Angelöw, 1997).  
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Erlandsson menar att de flesta tycker att det är självklart med fysisk och mental träning. Ändå 

är det den emotionella (känslomässiga) tillståndet, som sätter gränser eller öppnar upp för 

individens tänkande och agerande. Emotionell intelligens (EQ) är minst lika viktig som IQ 

(Erlandsson, 2003). Goldman är kanske den mest internationellt kände användaren av EQ-

begreppet. EQ betyder att ha kontakt med sina känslor. Att notera en känsla medan man har 

den med själviakttagelse, att kunna hantera känslor, kunna motivera sig själv, uppfatta känslor 

hos andra samt skapa och bevara relationer är EQ enligt Goleman (Goleman, 1995).  

 

 

 

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. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst 

förstå det hon förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer (Arborelius, 1993 s.58). 
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Syfte  
 
Syftet är att få kunskap om hur de kommunikativa processerna påverkar när det gäller att 

initiera och implementera hälsopromotiva strategier. 

 

Följande frågeställningar kommer att belysas i denna uppsats: 

 

 

 

• Hur ser kommunikationen ut när budskapet går fram i dialogen? 

  

• Hur kan individen motiveras till egenansvar, när det gäller sin hälsa? 

 

• Känner sig individen delaktig i initiering samt implementering av hälsopromotiva 

insatser? 

 

• På vilka sätt kan kommunikation påverka hälsopromotiv, initiering och 

implementering av salutogena innovationer? 
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Metod 
 

Val av metod 
Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur de kommunikativa processerna påverkar när 

det gäller att initiera och implementera hälsopromotiva strategier. 

 

Studien utgår från abduktion (Egidius, 2002) vilket innebär att man utgår från empirisk fakta 

och analyserar den med hjälp av befintliga teorier, vilket kan leda fram till nya oväntade 

slutsatser. Eftersom studien har som avsikt att tolka händelser i en dialog blev då valet 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metodteorin beskriver hur vi skall göra för att förstå 

beteenden för att tolka oss fram till en teori (Hartman 1998). Meningen är att söka annan slags 

kunskap på grundval av en syn på människan: existentiell mening (Starrin & Svensson, 1994). 

Jag vill utforska vad som sker hos informanten i den medvetandegörande kommunikationens 

metoden (bilaga 1) samt försöka förstå genom att sätta mig in i individens situation. 

 

Att tolka och förstå individens livsvärde är centralt i den medvetandegörande kommunika-

tionen och därmed är en hermeneutik ansats att föredra. Hermeneutisk metod är att tolka 

mänskligt handlande, det sociala livet och kulturen och naturvetenskap (Starrin & Svensson, 

1994), att förstå varför en individ blir motiverad av en aktivitet och inte en annan. Varför tar 

några individer egenansvar när det gäller sin hälsa men inte andra? Hermeneutik ger en 

kunskap om människors livsvärden och genom att beskriva den mening de knyter till olika 

företeelser och föreställningar (Starrin & Svensson, 1994). Varför känner eller vill vissa 

individer vara delaktiga, men inte andra. Den hermeneutika cirkeln beskriver att delen kan 

endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Helheten inklusive hur miljön påverkar individen är centralt i medvetandegörande 

kommunikation. Allt påverkar allt. Om en föreställning ändras så ändras även de andra 

föreställningarna. Hermeneutik har stor användbarhet och förklarar varför en människa 

handlar som hon gör, vilket är en viktig förståelse i hälsopromotivt arbete. 

Att ta på deltagarens glasögon för att förstå hur hon/han tänker och känner, är en djup empati 

och förståelse för individens situation. I den situationen är det lättare att förstå och tolka. I 

hälsokommunikationen är det att föredra eftersom förståelsen i dialogen får en djupare 

dimension. För att veta något måste man ha något slags mentalt tillstånd (Hartman 1998). Det 

är här motivationen hos deltagarna kommer in.  
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Har deltagaren ingen trosföreställning och känner att det inte är meningsfullt är det svårt att ta 

till sig kunskap och klarar en livsstilförändring. Men tro är inte samma sak som att veta. 

Hermeneutik och relativistiska teorin lyfter fram att sanningen påverkas av sociala och 

historiska sammanhang (Hartman 1998). Det hälsopromotiva arbetet har tidigare bedrivits i 

ett annat socialt och historiskt sammanhang. Utifrån det perspektivet är det hälsopromotiva 

arbetet nytt i vår tid. Utifrån nutid bör vi skapa en hälsopedagogik som stämmer med dagens 

sanningar, både praktiskt och teoretiskt. I vetenskapliga undersökningar av verkligheten 

studeras tankarna kring hälsopedagogiken ur ett salutogent perspektiv och hur dialogen med 

deltagaren påverkar innovation och implementering av hälsopromotiva erbjudanden. Därmed 

är en kvalitativ metod med hermeneutik ansats att föredra. 

 

Urval 
Forskningsunderlaget till studie ett är gjord på en begränsad personalgrupp av sexton 

individer. I urvalsgruppen finns både kvinnor och män. Åldern på de sexton varierar mellan 

27 och 63 år. Alla arbetar inom samma företag med varierade arbetsuppgifter och 

befattningar. Utbildningsnivån varierar mycket då det är stor spridning i gruppen från 

sekreterare till chefer. Tiden de arbetat på företaget varierar från två till tjugofem år. Till 

studie två som avser analys av tre informanternas medvetandegörande kommunikation är de 

tre individerna uttagna slumpmässigt ur urvalsgruppen på sexton personer. Informanterna är i 

denna studie mellan 40 och 52 år och representerar båda könen. Urvalet är ändamålsenligt 

framtaget ur ett större material av hälsoprofilbedömningar gjorda mellan 2000-01-12 och 

2004-04-05 på 118 individer. Kriterier för att komma med i urvalsgruppen är att dels ha gjort 

en hälsoprofilbedömning dels att ha deltagit i en träningskorts kampanj (bilaga 2) gjord på 

företaget under samma tidsram. Idén bakom att välja ändamålsenligt urval är att få ett urval av 

individer som representerar motivation, egenansvar och hur de med hjälp från företaget visar 

delaktighet i olika åtgärdsprogram som erbjuds. Hartman menar att det måste finnas en idé 

som rättfärdigar att man gör urvalet ändamålsenligt. Vidare måste man tänka på hur urvalet är 

gjort när man sedan presenterar materialet (Hartman, 1998). Idén bakom undersökningen är 

att hitta salutogena faktorer som visar på vilka egenskaper det finns hos de individer som 

känner motivation, egenansvar och delaktighet i hälsopromotivt arbete. Finns det någon 

koppling till empowerment som gör det möjligt hos de individer som ingår i det 

ändamålsenliga urvalet att utveckla sin egen förmåga och att behärska sin livssituation, och 

även vara ansvarig för de val hon/han gör.  
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Hälsoprofilbedömning med den medvetandegörande kommunikationen kan räknas till 

kriteriet intervju. Hartman (1998) menar att intervjuer är den mest använda metoden för att 

samla in material till kvalitativa undersökningar. I undersökningen var det sexton informanter 

uttagna från början och tre av informanternas intervjuer studerades mer djupgående. Detta 

övervägande gjordes under arbetets gång då jag eftersträvade djupet framför mängden 

intervjuer. Frågorna som ingår i hälsoprofilbedömningen är identiska och har ställts med 

samma ordningsföljd. 

 

 

Etiska ställningstagande 
Etiken ger tyvärr inga entydiga svar hur man skall gå tillväga i forskningssammanhang. Med 

etikens syn skulle det vara varje individs skyldighet att genomgå en hälsoprofilbedömning för 

företagets behov av forskningsresultat och åtgärdsprogram. När det gäller individnivå är det 

de positiva levnadsvanorna som vi är skyldiga att maximera för den sammanlagda lyckans 

skull. Ett flertal olika teorier och etiska system ger skilda förslag. Pliktetiken  

anger vilka skyldigheter vi har, oavsett konsekvenser (Svederberg m fl, 2001). Denna uppsats 

bygger på den fria viljan och att fånga motivationen hos deltagarna. Både hälsoprofil- 

bedömning och deltagande i träningskortskampanjen är frivillig. Om undersökningen varit 

tvingande ”att alla skall” genomföra en hälsoprofilbedömning en gång om året eller att 

företaget ”skulle” ta del av alla anställdas resultat från undersökningen, hade det blivit stora 

protester. Vilken rätt har ett företag att fordra detta av sina anställda? Vi vet inte vad 

framtiden visar, fast möjligheten finns för företag att begära hälsokontroller med 

konditionstester i samband med anställningar. Hur etiskt rätt det kan vara vet vi inte, men det 

kan vara lika rätt som att visa andra individuella handlingar vid en anställning. I denna studie 

har handledaren tystnadsplikt och resultaten av de båda undersökningarna hanteras med 

sekretess.  

  

 

Genomförande 
Jag har studerat informanternas dokument från hälsoprofilbedömningar och försökt se med 

holistiska samt salutogena glasögon, därefter studerat skillnader och likheter i informanternas 

dokument. Jag beskriver sedan de samband som finns av salutogena faktorer i urvalsgruppen. 

Detta görs på alla sexton informanterna (studie 1).  
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Därefter studeras dokumenten utifrån kommunikationens betydelse i det hälsopromotiva 

arbetet. I denna studie ingår tre av de sexton informanternas dokumentation (studie 2) och 

studeras utifrån syftets frågeställningar.  

 

 

Tillförlitlighet 
Att jag arbetar på företaget med bl.a. hälsoprofilbedömningar kan ha påverkat mitt sätt att 

undersöka den medvetandegörande kommunikationen. Jag har försökt att delvis bortse från 

detta i samband med analyserna av informantens svar i studie två. I annat fall har jag stor 

kunskap på området vilket gör att jag kan se det som en fördel i studien att inneha en sådan 

förförståelse. Jag har försökt att med hjälp av litteraturen få stöd för min förförståelse. I andra 

fall har jag varit kritisk till det jag läst och studerat. I vetenskapliga sammanhang menar 

Hartman (1998) att det är viktigt att undersökningen uppfyller kraven på både reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten avser undersökningens pålitlighet dvs. man själv och andra skall 

kunna upprepa undersökning med samma resultat, vilket man kan med metoden 

hälsoprofilbedömning med tillhörande utbildning som erfordras för att få genomföra 

undersökningen. Dialogen blir aldrig densamma om den upprepas. Informanten har 

utvecklats, eventuellt tagit till sig mer kunskap men frågeställningarna och ”sättet” att 

kommunicera är det samma. Validitet avser giltigheten för undersökningen där man ser hur  

korrekt den är, om den visar oss världen hur den verkligen ser ut. Jag har nu endast analyserat 

tre informanters dialog vilket jag tycker är ett litet material. I kommande forskning skall jag 

studera fler informanter med intervjufrågor och observationer för att förstärka tillförlitligheten 

i studien ytterligare.  

 

 

Metodkritik   
Idén bakom att välja ändamålsenligt urval är att få en grupp av individer som representerar 

motivation, egenansvar och hur de med hjälp från företagets hälsopromotion erbjuds att vara 

delaktiga. Hartman menar att det måste finnas en idé som rättfärdigar att man gör urvalet 

ändamålsenligt. Vidare måste man tänka på hur urvalet är gjort när man sedan presenterar 

materialet (Hartman, 1998). 
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Eftersom kriteriet för att delta i studien redan från början visar på individer med god 

motivation, gott egenansvar och god delaktighet, var risken för likartat utfall uppenbar. Den 

risken får man ta när man letar efter de salutogena faktorer, som var gemensamma för denna 

”typ” av individer.  

Att studera dokument i efterhand från tidigare undersökningar kan vara en fara, då de frågor 

som ställs till materialet inte funnits med från början.  
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Resultat 
 
Jag har valt att presentera resultatet genom mina frågor från syftet med uppsatsen. 

 

Först presenteras studie ett med de sexton deltagarna i urvalsgruppens gemensamma 

livsstilsresultat i ett salutogent perspektiv. Syftet med detta är att visa att deltagarna har 

många friskfaktorer vilket kan förklara deras intresse för sin hälsa. Tanken i studien är att 

förstå vad hos dessa individer som gör att de tar ett egenansvar, är motiverade och delaktiga. 

 

Därefter följer studie två med resultaten från tre slumpmässigt utvalda individers 

medvetandegörande kommunikation, tanken med det är att mer ingående belysa vad som 

händer i dialogen. Frågorna från syftet ställs i relation till svaren i dialogen. Hur ser 

kommunikationen ut när budskapet går fram i dialogen? Hur kan individen motiveras till 

egenansvar, när det gäller sin hälsa? Resultat från frågeställningarna i syftet fortsätter med 

frågorna. Känner sig individen delaktig i initiering samt implementering av hälsopromotiva  

insatser? Följt av kommunikationens påverkan av hälsopromotiv initiering och 

implementering av salutogena innovationer?  

 

Därefter sker en presentation av framgångsfaktorer som inträffat efter en tid för 

informanterna. Dessa uppgifter har kommit efter hand då uppföljning skett formellt och 

informellt.  

 

Resultat från den medvetandegörande kommunikationen beskrivs. Vad finns för skillnader 

och likheter mellan de tre informanternas dialoger? 

 

För att läsaren skall kunna följa processen lättare sker analys efter varje frågeställning.  

 

 

Studie1                                                                                                       

Resultat från informanterna och deras livsstil i ett salutogent perspektiv. 
Alla i urvalsgruppen har deltagit i hälsoprofilbedömning och den medvetandegörande 
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kommunikation som undersökningen innehåller. Samtliga informanter har en stark egen vilja 

att följa sin kunskap och att ta emot ny kunskap.  

Alla informanterna har en vilja att förbättra sin livsstil samt har vilja att arbeta konstruktivt på 

sin nuvarande situation. Samtliga informanter tar ansvar för sina egna medvetna val och 

försöker arbeta för att få den egna tid som krävs för livsstilsförbättringar. Alla informanterna i 

urvalsgruppen uppskattar belöning och har valt vara med i träningskortskampanj som 

anordnas på arbetsplatsen.  

Vid inbjudan får informanten en enkät med livsstilsfrågor att fylla i, för att förbereda sig inför 

hälsoprofilbedömningen. Frågorna, av vilka några svar presenteras här nedan, diskuteras när 

deltagaren kommer på avtalad tid. 

 

Salutogena livsstilsfaktorer    n=16 
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Diagram 1 Informanternas totala salutogena livsstilsfaktorer ur ett holistiskt perspektiv. 

 I diagrammet går att utläsa på ett tydligt sätt hur många individer som har salutogena faktorer  

i sin livsstil utifrån de frågor som ställs. Det går att utläsa hela urvalsgruppens resultat i ett 

holistiskt perspektiv men inte enskilda individers salutogenes.  I den medvetandegörande 

kommunikationen kring livsstilsfrågorna sker ofta en medvetenhet hos informanten om 

hennes/hans hälsa och livsstil, som i de flesta fall inte fanns före dialogen. Detta påverkar i 

många fall de slutliga svaren i informanternas enkät och hälsoprofilbedömning. 
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Analys                                                                                                                         
Medvetandegörande kommunikation väcker intresse för att få mer kunskap samt därmed 

kunna göra egna medvetna val.  

I de fall då man endast använder en enkät för att kartlägga exempelvis medarbetarnas livsstil 

och hälsa på en arbetsplats, utgår svaren från de skillnader i kunskap informanterna har för 

tillfället. 

I den medvetandegörande kommunikationen har man möjlighet att svara upp mot de 

eventuella kunskapsbrister som finns och därmed blir svaren mer rättvisande.  

Undersökningen visar att informanterna har många salutogena faktorer, det visar att de tar ett 

egenansvar för sin hälsa. Detta gör att de tar till sig innovationer som erbjuds på företaget 

lättare och blir mera delaktiga i det hälsopromotiva arbetet.  

Tolv av informanterna upplever sin hälsa bra eller mycket bra, vilket är positivt ur hälso-

synpunkt då de försöker fokusera på det friska. De av informanterna som upplever sin hälsa 

som varken bra eller dålig har svårt att koncentrera sig på det friska då det finns hinder som 

måste elimineras för att få energi till en hälsopromotiv livsföring. Arborelius  menar att 

individers föreställningar om hälsa och sjukdom styr deras beteende (Arborelius, 1993).  

Femton informanter har en balanserad fritid med varierande fritidsaktiviteter och har ett 

socialt liv tillsammans med vänner och familj. Att ha fritidsintressen utanför sitt yrkesarbete 

är positivt för individen. Fungerar inte situationen fullt ut på arbetsplatsen har man 

fritidsintressen och vänner som skapar balans i den totala livssituationen. Några har även egna 

aktiviteter för sitt välbefinnande.  

Fjorton av informanterna har ett aktivt friluftsliv och är ute i naturen då och då till mycket 

ofta. Norling menar att en positiv naturupplevelse ensam eller tillsammans med någon kan 

medverka till att skapa förutsättningar för en förändringsprocess mot en god livsstil (Norling, 

2001).  

Aktivt föreningsliv har sju informanter, då och då till mycket ofta. Att tillhöra en förening 

skapar tillfälle att utöva sina intressen med andra som har lika intressen.  
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Fjorton av informanterna motionerar regelbundet före tjugo års ålder och nu motionerar 

tretton individer regelbundet, en till två gånger i veckan eller mera. Bra eller mycket bra 

kondition (enl. test) har fjorton informanter. Att öka den fysiska aktiviteten är ett av 

regeringens mål (Folkhälsoinstitutet 2004). Bra kondition har stor betydelse för den totala 

hälsan och att orka med sitt arbete samt fritidsaktiviteter.  

Tolv av informanterna har normalvikt (värderat utifrån deras personliga skelettmätning). Den 

totala hälsan påverkas positivt när vikten är i balans och man kan undvika många 

följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes men även anorexi vid undervikt.  

Fjorton av informanterna varken röker eller snusar. Rökning och snusning har stor påverkan 

på både kondition och hälsa.  

Femton av informanterna är sammanboende tillsammans med partner, med eller utan barn. 

Oftast har familj och barn en positiv inverkan på individen då det ofta finns någon eller något 

att aktivera sig med. Fungerar relationerna slipper man ensamhet och man kan göra 

gemensamma intressen tillsammans, vilket är mycket viktigt för hälsan. Arén & Ljusenius 

menar att trygghet ger individen en god möjlighet att inse vikten av sitt eget levnadssätt och i 

praktiken ta ansvar för sitt agerande (Arén & Ljusenius, 2003).  

 

Studie2                                                                                                                                   

Hur ser kommunikationen ut när budskapet går fram i dialogen? 

 

Informant 1 vill kommunicera om hinder som finns på arbetsplatsen. För att kunna gå vidare 

med sina livsstilsfrågor vill informanten samtala kring de negativa tankemönstren och börja 

bearbeta dem. Informanten har stor tillit att klara av situationen själv med stöd från 

omgivningen. I dialogen försöker informanten hitta ursprungskänslan och samtalet kretsar 

kring den. Informanten fortsätter med att öka insikten om handlingar och tankar kring 

problemet samt vad det finns för möjligheter att förändra situationen. Informanten känner sig 

stressad över situationen på arbetsplatsen; kommunikationen leds in på olika alternativ för 

stresshantering. 
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Jag vill att alla ska må bra och trivas på arbetet annars blir jag orolig och lägger på mig 

skulden. 

 

Informant 2 har en balanserad livsstil och berättar ganska ingående om sitt arbete och sin 

fritid. Informanten trivs på arbetsplatsen och med sina barn och sambo och vill försöka skapa 

mer egen tid på fritiden, har svårt att planera in sina intressen. Informanten har en god hälsa 

och kondition men vill ändå samtala kring hur det går att förbättra.  

Dessutom har informanten ett chefansvar och vill även diskutera frågor för att kunna möta 

sina medarbetare i livsstilsfrågor. 

 

Om jag kan vara ett gott föredöme för mina medarbetare och använda mina möjligheter till 

fys på arbetstid, kanske de kan göra detsamma. 

 

Informant 3 börjar berätta om de stressituationer som förekommer i hela livssituationen, och 

vill få råd om hur hon/han ska bearbeta dessa på bästa sätt. Samtalet kretsar kring 

arbetsuppgifter och fritidsintressen. Informanten trivs på arbetsplatsen, men vill förändra 

understimuleringen och de många rutinsysslor som inte ger någon utveckling i 

arbetssituationen. Informanten har barn och är sambo, men upplever inte så stort stöd för sina 

problem hos dem. Informanten har många starka känslor och visar dem tydligt i dialogen. 

 

Arbetsuppgifterna som jag tidigare tyckte var roliga har tagits ifrån mig och kvar är bara 

rutinarbete och det tycker jag är tråkigt.  

 

 

Analys 
Informanten har hinder och låsta tankemönster som måste lösas innan möjligheterna till 

livsstilsförändringar kan ske. För informanten är det en situation som hindrar personlig 

utveckling och det finns en efterfrågan på stöd. Bergman menar att varje människa säger så  

mycket mer än just det du ”hör”. Genom att verkligen lyssna kan du bättre förstå det hon/han 

vill berätta (Bergman, 1999). Informanten vill finna vad det är hos henne/honom själv som 

går att utveckla så tankarna på att ta över andras problem elimineras. Negativ stress kan också 

vara ett hinder som gör att informanten hamnar i negativa tankebanor. Miller & Rollnick 

anser att omgivningen bör vara empatisk och reflektivt lyssnande, vara närvarande och ge 
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passande återkopplingar. Informanten har svårt att prioritera sin tid, så det blir tid över till 

egna intressen. Varje individ behöver utrymme för personlig utveckling och att växa som 

vuxen. Rydqvist & Winroth menar att just hur vi tänker och vad vi vill uppnå med vårt 

hälsoarbete är ett viktigt kännetecken för att identifiera vilken bakomliggande idé vi utgår från 

(Rydqvist & Winroth, 2003). De bakomliggande tankarna är viktiga att identifiera för att 

utveckling skall kunna uppnås. Chefsansvaret och viljan att vara en god förebild kan i vissa 

fall vara betungande trots att man har en god livsstil.  

Informantens stress kan vara störande för den personliga utvecklingen, vilket informanten har 

förståelse för och vill hitta lösningar på. Att kunna omvandla erfarenheter till nya användbara 

kunskaper är starkt relaterade till att kunna bearbeta upplevelser genom att samtala med 

varandra (Eklund, 1986).  

Att skapa en balans när det gäller arbete och fritid är viktigt; det kan även bli betungande med 

positiva aktiviteter. Att känna sig understimulerad på arbetsplatsen kan i vissa fall balanseras 

med en stimulerande fritid. I vissa fall är inte detta tillräckligt utan arbetssituationen måste 

förändras på något sätt. Att man tar reda på individens funderingar och föreställningar kring 

sin livsstil, det är viktigt för att därefter respektera individens självständighet och 

beslutsfattande, oavsett vilket detta är (Arborelius, 1993). Familjen kan ibland vara ett stöd 

och mervärde men det får inte tas för självklart att informanten kan få det stöd som individen 

är i behov av. Vissa saker/ämnen pratar man inte med varandra om, i andra fall tar man sig 

inte den tid som åtgår.   

 

 

Hur kan individen motiveras till egenansvar, när det gäller sin hälsa? 
Informant 1 väljer själv fortsättningen och när uppföljning ska ske. Informanten vill få bort 

hindret så energi frigörs till att förbättra livsstilen. Informanten är motiverad och har stor tillit 

till sig själv, vill få mod och personlig utveckling för att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Informanten vill få stöd genom att bli lovad att kunna höra av sig om behov uppstår. 

Informanten vill skapa en förändring, upplever sin hälsa som varken bra eller dålig. 

Informanten vill prova mental träning för att reducera sin upplevda stress. Familjen är ett stort 

stöd och tar en stor positiv plats på fritiden. 

 

Jag skall försöka låta bli att lägga mig i andras problem på arbetsplatsen och istället 

använda den tiden till promenader, när jag tycker att det blir jobbigt.  
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Jag har försökt få med mig de andra på promenader, men jag orkar inte tjata längre utan går 

själv. 

 

Informant 2 har mycket lätt att motivera sig till att motionera regelbundet. Informanten trivs 

med sig själv när konditionen upplevs som god, upplever sin hälsa som bra. Informanten trivs 

att vara ute i naturen med familjen och har ett mycket aktivt friluftsliv.  

Informanten är aktiv i föreningsliv och känner stor gemenskap där samt känner sig behövd. 

Informanten har alltid tagit ett stort ansvar för sin livsstil och försöker vara en god förebild för 

sina medarbetare. Informanten trivs med sig själv och har en vilja att få ännu bättre kondition.  

Informanten gör egna aktiva val både på arbetet och fritiden och tar konsekvenserna av dem. 

Informanten har en stark vilja att följa sin kunskap om god livsstil. 

 

Jag vill få en bättre kondition, jag mår bra av att hålla mig igång. 

 

 

Informant 3 hanterar sin stress genom att gå långa promenader själv eller tillsammans med 

någon vän. Informanten vet med sig att magbesvären blir större samt oftare om inte stressen 

hålls i balans. Hälsan upplevs som varken bra eller dålig. Informanten försöker använda 

avspänningsövningar som yoga och meditation. Informanten motionerar mycket dels på 

arbetstid avsedd för fysisk träning och på fritiden. Informanten är även ledare för olika fysiska 

aktiviteter på arbetsplatsen som fritiden. Informanten läser mycket om friskvård och vill gärna 

gå olika utbildningar inom ämnet. Informanten har tagit ett stort medvetet ansvar och är 

beredd att ta konsekvenserna av detta, när det gäller arbetssituationen.  

 

Jag går långa promenader i ett raskt tempo, då mår jag bra. 

 

Vi ska börja med dynamisk meditation på jobbet ... det är en arbetskompis som gått en sån 

kurs. 

 

 

Analys 
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Två av informanterna vill jobba med hindren som upplevs störa utvecklingen för att 

livsstilsfrågorna ska få den positiva energi som fordras. Informanterna vill skapa tillit till sig 

själva samt mod att stanna kvar på befintliga arbetsplatser. Möjligheterna att lyckas med en 

förändring är större om individen själv är motiverad till och tror på livsstilsförändringen 

(Medin & Alexanderson, 2000; Nutbeam & Harris, 2004). Informanterna vill försäkra sig om 

en trygghet att kunna få höra av sig om fortsatt uppföljning, både när det gäller tid och 

sakfrågor.  

Två av informanterna upplever sin hälsa som varken bra eller dålig, denna upplevelse vill 

informanten ändra på då känslan inte är tillfredställande. Att hälsan upplevs som varken bra 

eller dålig är inte så positivt för hälsoutvecklingen; det kan leda till ohälsa.  

 

 

Informanterna är dock medvetna om sina livssituationer och vad som påverkar både positivt 

och negativt i hälsosynpunkt. Arén &Ljusenius menar att trygghet ger individen en god 

möjlighet att inse vikten av sitt eget levnadssätt och i praktiken ta ansvar för sitt agerande 

(Arén & Ljusenius, 2003). Informanterna använder redan stresshantering för att komma i 

psykisk balans samt försöker prova andra metoder för att hitta någon som känns bra att 

fortsätta med i framtiden. Ett första steg i egenansvaret är att hantera den upplevda stressen 

som situationen medför. Informanten tar ett egenansvar och väljer att börja med mental 

träning omgående. En av de andra informanterna tar redan ett stort egenansvar och motionerar 

regelbundet, har en god kondition och därmed upplever sin hälsa som bra. För att uppleva 

hälsan som mycket bra vill informanten öka sin kondition ytterligare. Informanten har redan 

en bra balans i sina fritidsintressen och gör det som upplevs positivt, oftast tillsammans med 

familjen. Informanten vill vara en god förebild för sina medarbetare och vill få hjälp med att 

leva upp till det. Den tredje informanten försöker ta ett egenansvar genom att hantera sin 

upplevda stress. Informanten väljer att skapa ett kontaktnät på fritiden för att få sällskap i sina 

aktiviteter. Informanterna upplever motionsaktiviteterna som en livsstil, lika mycket som 

träning för en god kondition. En av informanterna är mycket intresserad av friskvårdskunskap 

ser gärna en framtidsutveckling inom det området. Informanten tar stort ansvar och är mycket 

målmedveten även om det blir konsekvenser i form av merarbete, både befintliga 

arbetsuppgifter och friskvårdsaktiviteter; informanten är beredd att ta detta dubbelarbete 

under en tid.  
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Känner sig individen delaktig i initiering samt implementering av 

hälsopromotiva insatser? 

Informant 1 håller sig underrättad om vad som händer på företaget när det gäller 

hälsopromotiva insatser. Informanten vet vart man vänder sig med frågor och vad det finns för 

skriftlig information även på interanätet. Informanten är intresserad av friskvårdsfrågor och 

söker kunskap i litteratur och massmedia.  

Informanten har lånat CD och kassettband för att prova olika program när det gäller 

stresshantering. Informanten har deltagit i innovationen träningskortskampanjen. 

Jag vill gärna vara med om det startar någon grupp med avspänning eller meditation. Det 

hade varit bra om det blev på eftermiddagen, då har jag lättast att komma ifrån. 

Informant 2 skapar tid för regelbunden motion genom att planera sina arbetsuppgifter. 

Informanten deltar i tävlingar och andra aktiviteter som genomförs på företaget. Informanten 

använder träningskorten för att notera träningspassen , som egen kontroll för regelbunden 

motion. Informanten är även positiv till prestationspriserna som ger en uppmuntran. 

Informanten vill följa den friskvårdspolicy som finns på företaget och vara en förebild för sina 

medarbetare samt veta vad som gäller.  

Jag försöker komma iväg och spela innebandy en gång i veckan, det är roligt att göra något 

tillsammans. 

Oftast blir det löpning, det är lättast…det kan jag göra själv, dessutom behöver jag inte passa 

någon tid.  

Badminton är också kul som omväxling, det är en jobbarkompis och jag som försöker spela 

ibland. 

Informant 3 har varit mycket aktiv i många år på arbetsplatsen när det gäller friskvårds-

insatser, både på sin arbetsplats samt hela företaget. Informanten kommer gärna med nya 

förslag och är inte rädd för att själv hjälpa till i genomförandet. Informanten vill gärna känna 

sig delaktig i hela friskvårdskonceptet som finns på företaget. Informanten har deltagit i 

innovationen träningskortskampanjen och är mycket positiv till den uppmuntran som upplevs 

med den insatsen. 
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Jag skulle vilja jobba mer med friskvårdsaktiviteter, helst på heltid. 

 

Kan vi börja med yoga i höst? Muskelpasset har ju varit väldigt omtyckt.  

 

Analys 
Informanten är intresserad av hälsopromotiva aktiviteter och vill gärna delta i dessa både i 

grupp och på egen hand.  

Informanterna håller sig underrättade om vad för utbud som erbjuds på företaget, för att kunna 

välja det som intresserar dem för närvarande. Bandura beskriver individens upplevda 

handlingskontroll eller tro på sin egen möjlighet att ändra sitt beteende (Jarlbro, 1999). 

Informanterna lånar gärna material för att prova olika tekniker och aktiviteter samt deltar 

gärna aktivt i träningskortskampanjen och andra verksamheter som erbjuds.  

Informanterna försöker planera sina arbetsuppgifter så att motion på arbetstid går att 

genomföra. Informanterna planerar in tävlingar och andra aktiviteter för att kunna delta i det 

gemensamma som händer på företaget. Informanterna använder träningskorten som en 

träningsdagbok dels för sin egen regelbundna träning men också för att få ett prestationspris 

när poängen är uppnådda. En informant vill vara insatt i företagets friskvårdspolicy och de 

krav och möjligheter som finns där, dels för sin egen skull dels för att kunna motivera 

medarbetarna. En informant är mycket aktiv när det gäller friskvårdsaktiviteter både för sin 

egen samt sina medarbetares skull, för att uppmuntra dem att delta. Informanten har många 

förslag på olika aktiviteter och när, var, hur de ska genomföras, vilket visar på kreativitet och 

vilja. Informanten vill även vara med att genomföra olika friskvårdsprojekt. Rydqvist & 

Winroth  (2003) menar att kriterier på att vara delaktig kan vara att känna sig informerad och 

att ha känslan av att kunna påverka. Informanten vill gärna delta i träningskortskampanjen 

och har även åsikter om genomförande samt förbättringar.  

 

 

På vilka sätt kan kommunikation påverka hälsopromotiv initiering och 

implementering av salutogena innovationer? 
 

Vid dialog med informant 1 diskuteras vad det finns för alternativ, ”frön av kunskap sås” till 

det som informanten efterfrågar. Informanten väljer sedan själv när det är ”rätt tid” att börja 
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den eller de nya friskvårdsaktiviteterna, efter att informanten integrerat känslan för en 

livsstilsförändring. Informanten vill ha eget inflytande för att skapa förändringen.  

 

Informant 2 vill gärna delta i fler tävlingar och innovationer än vad arbetet tillåter. Samtalet 

kretsar kring intresse, planering och val. För att vara en god förebild som informanten vill 

vara, presenteras några alternativ. Initiering av innovationer som går att göra i samband med 

arbetsplatsträffar, där chefen kan vara ansvarig för implementeringen är viktigt för 

informanten. 

 Stöd ges från hälsopromotion som hjälper till med materiel och ledare vid behov. Det är 

viktigt att informanten inte får känsla av krav eller skuld, utan dialogen uppmuntrar till 

positiva möjligheter som går att uppfylla. Uppmuntran till att hitta salutogena faktorer ”bra 

kan bli bättre” på arbetsplatsen och arbeta ytterligare med dem. 

 

I den medvetandegörande kommunikationen möts informant 3 där hon/han är, genom 

uppmuntran att frigöra mer tid från rutinmässiga arbetsuppgifter som individen känner som ett 

hinder i sin personliga utveckling. Låt individen i möjligaste mån vara med i initiering och 

implementering på arbetsplatsen om intresse, motivation och arbetstid finns. Inbjud 

deltagaren till att vara delaktig i hälsopromotions åtgärder som utbildning, föreläsningar och 

aktiviteter.   

 

Analys 
Informantens initiering sker i den medvetandegörande kommunikationen; där tas aktiviteter 

och annat upp som informanten har intresse för och efterfrågar. I dialogen ”sås frön” av 

kunskap om häloopromotion. Om informanten sedan känner tillit till att klara av det som 

erbjuds, då finns möjlighet att motivation uppstår till implementering. När informanten känner 

att det är rätt tid för den salutogena innovationen och genomförande, då har kommunikationen 

lyckats. 

En informant är intresserad av att delta i fler aktiviteter än vad arbetet tillåter. I detta fall får 

man koncentrera sig på egna val och hennes/hans starkaste intresse. Om man försöker göra 

informanten medskapande kan man tillfredställa behovet av att vara en god förebild, som 

informanten vill vara. Handledaren kan i dialogen öka intresset för att få vara med att 

implementera innovationer på arbetsplatsen. Gärdsell, (2004) menar att det krävs ett ledarskap 
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med humanistiska förtecken, men för att bli en bra ledare/chef behövs också engagerade 

medarbetare.  

 

Vilka förändringar har skett efter den medvetandegörande 

kommunikationen? 

Efter tre månader från den medvetandegörande kommunikationen hör informant 1 av sig och 

har nu kunnat distansera sig från problemen på arbetsplatsen.  

Informanten är kvar på samma arbetsplats och känner en personlig utveckling med att inte 

känna behov av att lösa andras problem. Informanten känner nu att problemen ligger hos 

arbetskamraterna och är ett chefansvar som inte informanten behöver reda ut. Informanten har 

nu kommit igång med regelbunden motion, även på arbetstid avsedd för fysisk aktivitet. 

Informanten tränar mental träning när det finns tid och när behov uppstår. Informanten har 

även varit med i en avspänningsgrupp och provat olika tekniker samt gruppsamtal. Efter 

ytterligare två år har informanten ändrat stora delar av ”den gamla livsstilen” och skapar en 

”ny” framtid tillsammans med sin partner. 

Informant 2 fortsätter med sin goda livsstil, försöker att skapa egen tid. Planerar regelbunden 

motion på arbetet som ger en känsla av egen tid och val av egen aktivitet.   

 

Efter cirka sex månader har informant 3 fått ett mervärde på företaget, och har nu fått 

möjlighet att yrkesväxla delar av sin arbetstid. Informanten är motiverad att genomföra kurser 

som leder till fler stimulerande arbetsuppgifter och just nu känns inte rutinuppgifterna så 

tunga. Informantens chef är mycket positiv till förändringen och informanten får stort stöd. 

 

Analys                                                                                                                     
En av informanterna har löst sina upplevda negativa känslor med att ta över andras problem, 

med att träna sig i att inte bry sig så mycket om andras problem. Hon/han vill att de andra tar 

sitt ansvar att själva klara upp sin situation på arbetsplatsen. Idag arbetar informanten kvar på 

samma arbetsplats och känner sig stärkt i sin självkänsla. Gärdsell menar att individens 
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arbetsresultat starkt påverkas av dess kompetens, dess motivation och välbefinnande, som 

leder till effekt (Gärdsell m fl, 2004). Informanten har inte samma behov idag av att ordna allt 

för alla för att de skall trivas. Informant ett kan idag känna en distans till sina och andras 

problem och uppgifter, vilket upplevs som positivt. Informanten motionerar regelbundet både 

på arbetet samt fritiden, och sätter stort värde på att kunna planera sitt eget arbete. 

Informanten tränar också mental träning vilket kan hjälpa till att arbeta på den undermedvetna 

nivån. Det gör att informanten kan leva i nuet medan det undermedvetna arbetar med uppsatta 

mål. Även privatlivet har förändrats för informanten. Då hinder och negativa tankar upplösts 

har energin användas till andra saker.   

Informant tre har skapat möjligheter för att göra andra arbetsuppgifter under delar av sin 

arbetstid, och ser nu andra möjligheter att förändra sin livssituation med utbildning m.m. 

 

Vad finns för skillnader och likheter mellan informanternas dialoger?     
Skillnader                                                                                                              
Två av de tre informanterna hade problem på sina arbetsplatser. Den tredje hade större egna 

möjligheter att påverka sin arbetssituation samt har ett chefansvar. Två av informanterna 

upplevde sin hälsa som varken bra eller dålig, medan den tredje upplevde sin hälsa som bra. 

En av informanten är aktiv i friluftsliv samt föreningsliv. Två av informanterna kände behov 

av stresshantering medan den tredje kände harmoni. En av informanten ville vara mycket 

aktiv i det hälsopromotiva arbetet när det gäller initiering och implementering av salutogena 

innovationer. De andra två ville gärna delta i aktiviteter och hålla sig underrättade om det 

hälsopromotiva arbetet på företaget. En av informanterna kände stort behov av egen tid för 

sina intressen på fritiden, de andra två har redan skapat den tiden.    

Likheter  

De tre informanterna hade en stark egen vilja och började samtalet där de kände störst behov. 

Samtliga informanter försökte att skapa en balanserad livsstil med motionsaktiviteter för att 

öka sin kondition. Samtliga tre informanter ville försöka använda arbetstid som erbjuds till att 

motionera regelbundet och ser mycket positivt på att arbetsgivaren ger denna möjlighet. 

Informanterna har deltagit i träningskortskampanjen och var positiva till den uppmuntran 

företaget ger med prestationspriser. Informanterna tog ett eget ansvar, gör egna medvetna val 
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samt försöker att se möjligheter till förändring. Samtliga tre informanter har en förmåga och 

vilja att följa sin kunskap samt tar reda på det de inte kan.  

             

Analys                                                                                                        
Skillnader                                                                                                                           

Tydligt framkom att arbetssituationen var central hos informanterna. Två av dem hade inte 

möjlighet att påverka sin situation direkt, men med stöd från andra i organisationen kunde de 

lösa sin situation.  

Det krävs i hög grad att vi skapar arbetssituationer där vi främjar trivsel, meningsfullhet och 

gott ledarskap i syfte att förbättra det subjektiva välbefinnandet (Gärdsell, 2004). För att få ut 

den effekt som företaget vill av sina medarbetare krävs motivation, kompetens samt 

välbefinnande.  

Det goda arbetet uppstår när hela tillvaron fungerar, i privatlivet och arbetslivet och alla 

dimensioner: kropp, själ och ande (Johnsson & Lugn & Rexed, 2003 s.155).  

 

Likheter                                                                                                                                     

Alla tre informanterna vill motionera regelbundet för sin hälsas skull, det är positivt och ingår 

i regeringens hälsomål om ökad fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 2004). Informanterna är 

mycket positiva till företagets syn på personalens hälsa och vill försöka ”utnyttja” den tid som 

finns till förfogande för motion på arbetstid. Folkhälsomålen innefattar också ökad hälsa i 

arbetslivet (Folkhälsoinstitutet, 2004), vilket företaget aktivt skapar strategier för. Dessutom 

erbjuder företaget prestationspriser för dem som fyller i ett träningskort som visar på att de 

motionerar regelbundet. De tre informanterna upplever träningskortskampanjen som positiv 

både för att de får priser, och även för att de får visa delaktighet i det hälsopromotiva arbete 

som bedrivs på företaget. Alla tre informanterna eftersöker mer kunskap när det gäller 

hälsopromotion. De är intresserade av allt som påverkar deras välbefinnande i positiv riktning 

och vill se möjligheter till förbättringar eller att bibehålla sin hälsa.  
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Diskussion 
Jag kommer här att diskutera resultatet utifrån de kunskaper jag fått genom mina utbildningar 

samt den förförståelse som jag fått under de år jag arbetat med hälsopromotion. Genom 

litteraturstudie har jag sedan kunna hitta referenser som stämmer med resultatet och mitt sätt 

att vilja utveckla hälsopedagogiken. 

 

Varför hälsopedagogik? 
För att förstå vikten av en hälsopedagogik krävs det en analys av deltagares salutogena 

faktorer i det hälsopromotiva arbetet. Hur ser livsstilen ut hos människor som är motiverade, 

tar medvetet egenansvar samt är delaktiga i företagets hälsopromotiva strategier? För att 

kunna bygga en långtidsfrisk organisation bör man skapa förutsättningar för empowerment 

hos personalen. Det hälsopromotiva arbetet bygger på ett holistiskt perspektiv och med en 

positiv människosyn, det vill säga man tror på den enskildes möjlighet att göra egna val. 

Människan måste själv välja vilken livsstil och vilka mål samt visioner hon/han har för sitt 

eget unika liv. Med hjälp av kunskap kan hon/han ta ett eget ansvar och motivera sig till 

engagemang i sin personliga utveckling mot hälsa. 

 

Det viktigaste när man studerar det hälsopromotiva arbetet, är att man vet vad man vill med 

sin strategi för deltagaren. I hälsoprofilbedömningen med den medvetandegörande 

kommunikationen finns möjlighet att få mer kunskap samt därmed kunna göra egna medvetna 

val. Som Folkhälsoinstitutets enkätundersökning (2004) visar är hälsoläget hos de 

lågutbildade är sämst; och de som har kunskap har lättare att ta till sig ny kunskap. Av den 
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anledningen är det mycket bra med en dialog i samband med enkätundersökningen. 

Informanten kan då lättare tillgodogöra den kunskapsbristen. Informanten får tillgång till 

information och kunskap runt frågorna, vilket gör att reliabiliteten blir större både i nuläges 

analys och vid en uppföljning av hälsoprofilbedömningen (Svenzon, 2004). Det visar sig att 

flera informanter inte har den bakgrundskunskap som fordras för att uppfatta frågorna och 

sambanden i enkäten, vilket gör att man många gånger ändrar på den slutliga 

dokumentationen under dialogen i hälsoprofilbedömningen.  Faskunger (2001) menar att då 

man förändrar sina levnadsvanor är behovet av stöd från omgivningen stor. Att ensam 

etablera nya vanor är svårt, men i sällskap med andra upplevs det gå lättare att finna 

motivation och kunna implementera innovationen. Det är viktigt att vi på företaget erbjuder 

olika aktiviteter som personalen önskar och inte sådant vi tycker är bra och roligt.  

Att ha ett brett utbud är viktigt då alla är olika och har olika behov. Både gruppaktiviteter och 

individuella alternativ är att föredra. I hälsoprofilbedömningen kan man ge det individuella 

stöd varje person behöver för att hitta rätt aktivitet för informantens behov.  

 

Skall man lägga energi på de långtidsfriska?                                                            
Informanterna har många salutogena faktorer som påverkar deras hälsa positivt, vilket kan 

bidra till att de lättare tar till sig de hälsopromotiva innovationer som erbjuds på företaget. Det 

är bra att uppmuntra de som redan har många salutogena faktorer, de kan då bli goda 

förebilder för andra. Stöder man inte de som redan har en god livsstil finns det risk att vi får 

ännu fler individer som tappar intresset för sin hälsa. Att många upplever sin hälsa bra eller 

mycket bra är positivt då individen skattar hela sin livssituation. De som då känner att deras 

hälsa är varken bra eller dålig har olika problem i sin livssituation, som gör att tillvaron är i 

obalans. Den obalansen kan vara fysisk, psykisk, social eller miljöbaserad. Alla områden är 

lika viktiga då det bara är individen själv som kan avgöra vikten av problemet. Dessa 

individer kan erbjudas en dialog, för att de ska få möjlighet att medvetandegöra vad som är 

hindret och därefter se nya möjligheter.   

 

Fritid och föreningsliv i ett hälsoperspektiv. 

Att ha en aktiv fritid är i de flesta fall bra, då man får kamrater utanför sitt yrkesarbete. 

Tryggheten att veta att det finns individer som man vill och kan träffa regelbundet är bra för 

hälsan. Tillitssjukdomar breder tyvärr ut sig i vårt land; man tror inte på omgivningen. 

Partner, barn, medarbetare och politiker sviker löften och gör individer osäkra på vilka 
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människor de kan lita på. Detta bidrar till osäkerhet man vågar inte anförtro sig till någon, 

vilket kan leda till utmattningsdepression. I framtiden måste vi hitta nya sätt att ge människor 

stöd när det gäller den psykosociala hälsan i form av idégrupper, erfarenhetsforum för att 

fånga upp intressen och individuella behov individer har. Många människor upplever 

ensamhet idag, både när det gäller ensamboende och sammanboende. Många pratar inte med 

varandra om sin hälsa och hur de upplever relationen, sina livsupplevelser och känslor. Detta 

gör att individerna söker stöd utanför förhållandet eller släkten. 

 

Att hitta tillbaka till tidigare intressen kan vara en möjlighet till aktivitet t.ex. att vara med i en 

förening där man träffar likasinnade.  

Om man har spelat golf tidigare kan man ta upp det intresset och spela tillsammans med 

andra. Då lockas man till att motionera på ett lustfyllt sätt. 

  

Det kan trots alla positiva ansatser finnas även mindre bra parametrar för synen på fritid- och 

föreningsliv.  

Det gäller att skapa en balans i engagemanget kring föreningslivet så att det inte blir ”för 

mycket”. Det kan i vissa fall påverka individerna till överaktivitet och trötthet. Det man 

uppmärksammat under senare år är att om man har en aktiv fritid är man oftast aktiv på 

arbetsplatsen också och tvärt om. Att man skulle vila upp sig på arbetet för att ha en aktiv 

fritid är inte rätt. Detta speglar resultatet hos informanterna; de har en aktiv fritid/friluftsliv 

och motionerar också regelbundet. Därmed får de ork att vara aktiva även på arbetsplatsen.  

 

Att hitta rätt rekreationssätt med sina egna intressen är mycket positivt, då detta bidrar till 

stressreduktion och välbefinnande. Att tillbringa tid i naturen är ett bra sätt att få rekreation, 

att få balans i tillvaron. Norling (2001) menar att naturupplevelser kan medverka till att skapa 

förutsättningar för en förändringsprocess mot en god livsstil. Kan man finna ro och stillhet 

finns det möjligheter att hantera sin stress på detta sätt. Har man en familj eller vänner som 

har intresse för naturupplevelser kan man skapa balans tillsammans; i annat fall finns det även 

alternativ i föreningar.  

  

 

Vilken betydelse har konditionen för hälsan?  

Konditionsvärdet visar bland annat vilken syreupptagningsförmåga individen har och är 

därmed en test på kroppslig kapacitet. Har man låg syreupptagningsförmåga har man svårt att 
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orka mer än att kroppens förmågor precis klarar sig. Någon större kapacitet för kreativitet, 

flexibilitet eller aktivitet finns inte; kroppen går på sparlåga. I detta läge kan det vara svårt att 

motivera människor till livsstilsförändringar. Det bästa är att börja med korta promenader och 

sedan öka efterhand som konditionen förbättras. Ett hinder kan vara att de tränat mycket som 

unga och nu har svårt att ”bara” gå en promenad. De ser inte på sig själva så som situationen 

verkligen är utan har bilden kvar hur det var vid cirka tjugofem års ålder. Hur kan man då få 

människor att inse och därefter bearbeta de hinder som finns innan de kan förändra sin livsstil 

Regeringen har fastslagit mål om en ökad fysisk aktivitet för svenska folket (Folkhälso-

institutet, 2004). Motion är även det bästa sättet att komma tillrätta med sin obalans i vikten 

och att förhindra följdsjukdomar.  

Tobakens betydelse för hälsan 

Rök- och snusning är inte något stort problem i denna grupp då det endast är en som röker och 

en som snusar. För att kunna förändra detta beteende måste individen vara mycket motiverad 

och ta stort egenansvar. Det är så mycket mer än att ”bara” sluta röka och snusa. Det påverkar 

individens totala hälsa under behandlingen med ex. nikotinplåster på olika individuella sätt. 

Det sociala livet och miljön påverkas/påverkar dessutom chanserna för individen att lyckas 

sluta med sin ovana.  

 

Relationers betydelse för hälsan. 

Att vara sammanboende med någon är ingen garanti för att man skall ha god hälsa. Familjen 

kan i vissa fall vara orsaken till att man inte upplever sin hälsa som ”mycket bra”. Fungerar 

inte familjen kan det vara ett hinder till livsstilsförändringar; man får då inte det stöd man 

önskar. Om det gäller t.ex. övervikt och hela familjen eller delar av den är överviktiga är det 

mycket svårare att ändra beteenden samt kostförändringar hos hela familjen. I vissa fall kan 

det vara stress som är hindret och det visar sig att familjen är den stora orsaken till över- eller 

understimulering. Det kan vara barn med många aktiviteter som tar mycket plats och påverkar 

familjens ekonomi negativt. Det kan vara en partner som inte ställer upp med barn och 

hemarbete; då blir det ingen tid över till egna fritidsintressen. Det holistiska tänkande kan 

innebära i detta sammanhang att se familjen som ett team där alla skall vara delaktiga. Det 

”nya” begreppet ”curlingföräldrar” som betyder att föräldrar sopar rent från alla hinder för 

sina barn, kan vara nedbrytande och ohälsosamt för alla inblandade. 
Man kan även ha föräldrar som fordrar att de vuxna ”barnen” ställer upp med besök och 

praktiska bestyr. Det kan även vara så att familjen är ett stort stöd och man trivs med tillvaron 

och vill gärna göra aktiviteter tillsammans, vilket är mycket positivt.   
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Det salutogena företaget 

Att informanterna med denna slutogena bakgrund skulle vara fria från problem och därmed 

”klara” med sin livsstil stämmer inte; allt är föränderligt. Aborelius (1993) menar att 

individens föreställningar om hälsa och sjukdom styr deras beteende. Informanterna ser det 

positivt att själva kunna påverka sin hälsa och har stor tilltro till sina egna kunskaper. 

Deltagare tar egenansvar för att ”rätta till” vad de kan göra själva för sin hälsa samt känner sig 

delaktiga i sina beslut. Har de inte tillräckligt med kunskap söker de denna hos aktuella 

person eller litteratur. Informanterna är motiverade att ta hjälp av ledare, vänner, medarbetare 

och andra för att lyckas med sina mål.  

Behovet att få uppmuntran och ”att någon bryr sig” är uppenbar hos samtliga informanter, 

även om man har god livsstil och kondition vill man bli sedd. Av den anledningen är det 

viktigt att erbjuda alla hälsoprofilbedömning och träningskort på företaget och inte bara dem 

som har många riskfaktorer. I ett salutogent företag skall man leta efter friskfaktorer och 

förbättra dem; bra kan bli bättre. Vi rör oss hela tiden mellan hälsa och ohälsa, vilket gör att vi 

som individer måste själva ta ett egenansvar för vårt unika liv. Hälsa bör inte ses som sjukt 

eller friskt (Winroth & Rydqvist, 1995). Samhället måste skapa mer ekonomiska resurser för 

att stödja det ”friska” i nuläget och att fortsättningsvis hålla befolkningen ”friska” i framtiden.  

 

Vad är det då som gör att människor kan eller inte kan uppnå sina livsstilsmål?  Jag studerade 

tre dokument närmare för att finna orsaker som påverkar informanternas livsstil och om det 

finns några tips på problemlösning. Därmed måste människan själv sätta upp sina mål och 

därefter skapa strategier att klara målen även när olika hinder uppkommer.  

 

På vilket sätt når budskapet fram i dialogen?                                                                 
Jag har arbetat med bl.a. hälsoprofilbedömningar och den medvetandegörande 

kommunikationen i många år och undrat vid flera tillfällen vad det är som händer i dialogen 

när budskapet går fram. I vissa fall motiveras individen så mycket i dialogen att det händer 

förändringar direkt. I andra fall kan det dröja år innan något händer. Hos övriga kanske det 

inte händer något alls. Vad som påverkar dessa processer är intressant att studera, då det 

betyder mycket för det arbete vi lägger ner i hälsopromotivt syfte. Gör vi på rätt sätt i mötet 



 62

med deltagarna, kan man förändra något för att budskapet skall gå fram och att de blir 

motiverade till livsstilsförändring.  

Att lyssna är en bra egenskap i dialogen 

Det gäller att inte ta över informanternas ansvar utan att vara ett stöd när hon/han ber om det 

och lyssna. Att lyssna uppmärksamt är en god egenskap hos handledaren i den medvetande-

görande kommunikationen. Bergman (1999) menar att genom att ledaren verkligen lyssnar 

kan deltagaren bättre förstå det hon/han vill berätta. Att låta huvudpersonen det vill säga 

informanten börja där hon/han befinner sig är avgörande för hela processen. Får inte 

informanten ventilera problem sitter det som ett hinder till den fortsatta dialogen. Genom att 

visa intresse för individens val, visa på positiva exempel i omgivningen samt skapa ett klimat 

för öppna frågor; ger man en möjlighet att låta budskapet gå fram.  

Har man skapat en trygghet i dialogen är inte informanten rädd för att komma tillbaka för mer 

kunskap och rådgivning. Vill ledaren få med sig andra kan hon/han ta reda på vad som 

motiverar eller skrämmer deltagaren, först då kan man mötas och tillsammans göra upp 

vägval och färdriktning. Har informanten hinder och låsta tankemönster måste dessa bearbetas 

innan det går att göra andra livsstilförändringar. Med hjälp av mental träning och 

stresshantering kan dessa mönster brytas och informanten ser möjligheter och blir mer positiv 

till förändringar som är utvecklande. 

Hälsa på arbetsplatsen  

De två informanterna som hade problem på arbetsplatsen vill skapa trygghet till sig själva 

samt mod att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta påverkar informantens hela livssituation och 

i många fall tar man med problemet hem och ventilerar dem med partner och vänner. Om man 

inte har tillit till någon vare sig på arbetet eller i privatlivet bör man tillsammans med 

informanten hitta en annan lösning. Man måste vara öppen för alla förslag och hitta rätt 

kontaktperson, för att informanten skall komma vidare i sin utveckling. I vissa fall kan det 

vara sådana låsningar på arbetsplatsen att man bör försöka hitta någon annan lösning, med 

utbildning eller annan tjänst utanför företaget. Hälsopromotion och personlig utveckling 

ligger mycket nära varandra; så nära att de påverkar varandra. Har man svag självtillit eller 

svårt att uttrycka sig vågar man inte gå till chefen och tala om hur man känner sig. Bergman 

(1999) menar att genom att leda sig själv styrs man mot den inre meningen. Att känna mening 
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med sitt liv samt kunna hantera olika situationer ökar den egna tilliten hos individen. Att 

dessutom förstå vad man vill göra och på vilket sätt, därefter kan man uppnå balans i sin 

livssituation och öka möjligheten att hantera sin upplevda hälsa. Antonovsky (1991) menar att 

det är viktigt att få en känsla av sammanhang. För att skapa ett sammanhang måste man se på 

helheten och därefter delarna i informantens livsstil. En negativ stress kan påverka 

arbetsuppgifterna och den utveckling man borde vilja orka med på sin arbetsplats. Har man 

svårt att skilja på egna och andras problem och ”vill vara snäll” mot alla kan man vara i behov 

av personlig utveckling. Finns utbildning att tillgå på arbetsplatsen, kan det stärka individen 

mycket och därmed påverka hälsan positivt. 

Är informanten intresserad av att utveckla andra sidor av sin personlighet genom att prova 

andra arbetsuppgifter ska man försöka uppmuntra till detta.  

I vissa fall tror individen att det är bättre på andra arbetsplatser, i annat fall är det 

stimulerande att prova något nytt.  

Har man möjlighet inom företaget att låta individerna få ”prova på” andra arbetsuppgifter, kan 

det vara upplyftande för hela företaget. Att känna sig less på sitt arbete gynnar inte någon 

varken för hälsan eller ekonomin på företaget. Låter man de informanter som vill prova på 

andra arbetsuppgifter göra det samt känna sig delaktiga i företagets hälsopromotiva arbet; 

vinner alla på det. 

 

Empowerment – att ta ansvar för sina val 

I många fall är problemen inte större än individen löser dem själva bara de får tala med någon 

som verkligen lyssnar. Malmgren (1987) menar att det behövs kommunikationsmetoder som 

bättre kan anpassas till individen och som stimulerar ”face-to-face” kommunikation. I den 

medvetandegörande kommunikationen har individen möjlighet att ventilera det som hon/han 

själv vill prata om. Kommunikationen lösgör ofta många spänningar och om man lyckas med 

en jämbördig kontakt kan detta bli mycket framgångsrikt. Många gånger räcker det för 

individen att ventilera sina tankar; att få säga det till någon. Just i den stund det blir sagt och 

individen hör sina ord händer det något.  Deltagarna har svaren inom sig men det kan behövas 

lite empati och medmänsklighet från omgivningen för att de skall kunna göra sina egna 

medvetna val. Medin & Alexandersson (2000) menar att empowerment är när individen gör 

sina egna medvetna val och även ansvarig för de val hon/han gör. 
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Personlig utveckling genom medvetandegörande kommunikation  

Varje individ behöver utrymme för personlig utveckling menar Rydqvist & Winroth (2003). 

Även om det är bra för individen att få egen tid till egna intressen kan det vara svårt att få 

balans. Man kan känna sig egoistisk om man tar tid från familjen och tillfredställer sina egna 

behov. Partnern kan vara avundsjuk på vänner och bekanta som man gör olika aktiviteter med 

och det kan då göra att man avstår kontakten med andra. Man kan känna att man borde vara 

tillsammans med barnen eller ”jag måste” städa, baka, eller klippa gräset för att vara så duktig 

som mina föräldrar var när jag var liten. Det finns många bakomliggande orsaker ”hinder”, 

tankemönster som deltagaren kanske inte är fullt medveten om. Man kan också vara medveten 

om dem men inte komma ur dem på egen hand; man kan vara handlingsförlamad på vissa 

känsliga områden. Det är lätt att ”ärva” de mönster som fanns i familjen då man växte upp 

och i vissa fall kan dessa krocka när man bildar familj. Man får hjälpa varandra att hitta 

lösningar och balans i den nya familjens behov och med de förväntningar som finns där. 

Klarar man det inte själv får man söka andra möjligheter till stöd utanför familjen.    

 

Kommunikationsförmågan menar Eklund (1986) är kopplad till att kunna samarbeta och ta ett 

självvalt ansvar. Att öka kommunikationsförmågan måste vara en grundläggande strävan, om 

vi vill att utformningen av den hälsopromotiva verksamheten skall genomsyras av ett aktivt 

tyckande och deltagande. Kvalitén i dialogen mellan människor påverkar möjligheterna att 

bearbeta upplevelser och erfarenheter. Att kunna omvandla erfarenheter till nya användbara 

kunskaper är starkt relaterade till att kunna bearbeta upplevelser genom att samtala med 

varandra. Tag inte ifrån individen deras egenansvar utan uppmuntra henne/honom att följa 

sina tankar och inre drivkraft samt ta reda på individens funderingar och föreställningar kring 

sin livsstil. Även om upplevelsen är positiv i informantens livsstil finns det saker som kan 

förbättras. Arborelius (1993) menar att man ska respektera individens självständighet och 

beslutsfattande, oavsett vilket detta är. Låt informanten ta med ”apan” ut när hon/han går, tag 

inte över hennes/hans ansvar för sitt livsstilsarbete. I hälsopromotion upptäcks ofta problemen 

när problemen är små och av den anledningen är lättare att lösa för individen. Handledaren 

kan vara ett stöd men kan inte leva livet för informanterna, hur kan vi stödja deltagarna till 

motivation och egenansvar? 

 

Vill människor ta egenansvar för sin hälsa? 
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Alla tre informanterna känner handlingskontroll över sina val och handlar ofta efter eget 

omdöme. Individerna i urvalsgruppen är säkert representativa för denna ”typ” av människor 

som är motiverade till egenansvar. De som inte tar ett egenansvar kanske inte vill eller kan. 

Svenska samhället har under en 30 till 40 års period tagit ifrån individerna sitt ansvar för sin 

hälsa. Barnavårdcentralen, skolan, vårdcentralen, arbetsplatsen, landsting, kommun är några 

av de institutioner som kan ta hand om individen om hjälp önskas. De barn som vuxit upp 

under denna period är vana vid att deras föräldrar vände sig till samhället för att få stöd och 

hjälp. Nu är läget annorlunda; samhället har inte råd med denna ”lyx”, utan nu skall 

människor själva ta mera egenansvar. Egenvård är ett av de begrepp som används för att få 

människor att klara de enklare åkommorna själva. Informanterna arbetar konstruktivt på sina 

aktuella situationer samt tror på sin förmågor att handha uppkomna problem, även om risken 

att misslyckas finns. Bandura beskriver individens upplevda handlingskontroll eller tro på sin 

egen möjlighet att ändra sitt beteende (Jarlbro, 1999).  Har inte individen handlingskontroll 

utan låter andras åsikter och handlande bli deras, är det lätt att det blir fel. Om individen 

bestämmer själv och tar egenansvar i sitt medvetna val är det lättare att bli motiverad.  

Det finns dock de människor som inte vill klara livsstilsförändringar på egen hand utan väljer 

att gå med i grupper för att få stöd av andra i samma situation. Deltagarnas upplevda 

handlingskontroll varierar givetvis beroende på individuella faktorer och på vilket beteende 

det handlar om som skall förändras. 

 

Livsstilsförändringar är ett långsiktigt hårt arbete 

Även om vissa förändringar är både smärtsamma och tidskrävande står informanterna fast vid 

sina beslut. De har eget inflytande, upplever att de kan påverka situationen samt är aktiva 

deltagare i hela förändringsprocessen. I det hälsopromotiva arbetet är det viktigt att vara 

öppen för alla individers behov samt hitta olika lösningar. Kan man försöka få de självgående 

individerna att fortsätta med det och kanske till och med hjälpa till i det hälsopromotiva 

arbetet får de sin uppmuntran där.  Faskunger (2001) beskriver denna process i ett 

förändringshjul, från det att man är helt oförberedd till slutmålet. Man är olika benägen att 

arbeta med olika delar i sin livsstilsförändring och det är bara individen själv som vet vilken 

del som är aktuell just nu. Får inte informanten det egna handlingsutrymmet är det svårt att ta 

egenansvar och känna sig motiverad. Det gäller även de som behöver mycket stöd. 

Hälsopromotion kan ge kunskap, trygghet i en jämbördig kontakt med individen, men man tar 

inte ifrån informanten egenansvaret. 
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Deltagarens motivation och frihet 

Informanterna vill odla och värna frihetsutrymme samt skapa tid för sina egna intressen och 

därmed få en känsla av välbefinnande. För många individer finns inte någon möjlighet till 

egen tid. Allt behöver sin tid och omtanke både när det gäller individer och materiella ting. 

Varje människa får på egen hand granska sin omgivning och välja vad som är viktigt att 

prioritera just nu. Oavsett vad andra prioriterar, hur samhället ser ut och så vidare, är det bara 

individen själv som kan ta ansvar för sitt liv. Individen kan sätta upp en framtidsvision, och 

utifrån den sätta mål och prioritera vad som behövs för att uppfylla de målen. Varje människa 

har sina drömmar, men det är så lätt att bara följa strömmen och ledas in på vägar som andra 

vill att man skall följa. Informanterna har alla en stark motivation och drivkraft som gör att de 

kan hantera sin situation och den blir då meningsfull, begriplig och hanterbar för dem.  

Arén & Ljusenius (2003) menar att trygghet ger individen en god möjlighet att inse vikten av 

sitt eget levnadssätt och i praktiken ta ansvar för sitt agerande. För att få stöd kan handledaren 

erbjuda deltagaren att få höra av sig när behov uppkommer. Känner inte individen stöd är det 

lätt att hon/han ger upp och återgår till det gamla destruktiva beteendet.  

För att kunna vara motiverad krävs kunskap på det aktuella området. Man kan då bidra med 

olika förslag som är helt öppna för individen att ta till sig eller förskjuta. Mental träning kan 

vara ett sätt att förändra negativa tankemönster till mera positiva (Unestål, 2000). Det är inte 

alltid så lätt att ta nya vägar i livet även om man logiskt förstår att det är bra för ens hälsa. 

Med mental träning kan man arbeta med det undermedvetna och på det sättet komma runt de 

hinder som finns i medvetandet. Bergman (1999) menar att det är tanken som styr våra liv. 

Först kommer tanken och genom våra tankemönster kan vi sägas skapa vår verklighet. Om 

deltagaren påverkar sina tankar kan hon/han därför förändra sitt liv till något som stämmer 

bättre överens med den de vill vara. Enligt Ehdin (1999) kan tankarna skapa goda 

förutsättningar för läkning och biobalans. Om man inte bearbetar sina tankemönster och 

kommer i balans med sin livssituation kan det leda till ohälsa.   

 

 

Kan det vara nödvändigt att vara delaktig i det hälsopromotiva arbetet? 
De tre informanterna vill öka sin hälsa i arbetslivet men även i hela sin livssituation. 

Informanterna vill alla vara delaktiga i sin egen unika livssituation, men för att hålla 

motivationen vid liv vill de känna att deras egenansvar är meningsfullt. Rydqvist & Winroth  

(2003) menar att kriterier på att vara delaktig kan vara att känna sig informerad och att ha 
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känslan av att kunna påverka. För att individerna skall bli medvetna om vad som är 

påverkbart på olika nivåer, bör det ges en god information som en viktig komponent. Bjud in 

till delaktighet i det hälsopromotiva arbetet både när det gäller idéer och genomförande. 

Initiera innovationer i den medvetandegörande kommunikationen som deltagarna visar 

intresse för samt som de kan känna delaktighet till i framtiden.  

 

Om individerna känner att de inte är välkomna eller att det bara görs aktiviteter för en viss 

grupp, kan informanten inte känna delaktighet. Resultaten från den medvetandegörande 

kommunikationen visar på att de flesta av informanterna har många salutogena faktorer som 

de känner en hög motivation till att förbättra; ”bra kan bli bättre”. Informanterna försöker att 

motionera på planerad arbetstid för fysisk träning, något som företaget erbjuder och 

uppmuntrar till. Informanterna tar alla möjligheter att vara med i motions-, friskvårdsdags- 

och gruppaktiviteter som hälsopromotion genomför. Informanterna vill även ta del av 

friskvårdspolicy som beskriver företagets inriktning för ett långtidsfriskt företag.  

 

 

De på företaget som inte har så många salutogena faktorer för tillfället behöver mer 

uppmuntran och hjälp till ”egna” aktiviteter. En del individer kan känna sig obekväma 

tillsammans med ”tränade” personer.  De är ovana att byta om och vad man ska ha på sig för 

kläder Informanterna är mycket positiva till den medvetandegörande kommunikationen. 

Informanterna vill att ”någon” uppmärksammar dem och deras hälsa utifrån deras behov samt 

det friska i deras livsstil. Motorn i den mänskliga utvecklingen är behovet av kärlek och 

uppskattning, att veta att man duger. I den medvetandegörande kommunikationen kan det 

vara lämpligt att initiera innovationer när individen känner att någon bryr sig just om 

henne/honom. I dialogen kan man känna in på vilken nivå individen befinner sig och fånga 

upp intressen som kommer fram, för att hitta ”rätt” aktivitet.  

 

Informanterna i urvalsgruppen var positiva till innovationen träningskort, som blev ett 

hjälpmedel för dem att fortsätta motionera regelbundet. För dem som inte har använt 

träningskort bör en uppföljning ske i senare studie, för att få vetskap om vad som påverkar 

dem att inte delta. Eftersom prestationerna inte bygger på några höga krav och att individen 

fyller i kortet själv, kan inte detta vara orsaker till att de inte använder träningskorten. 

Informanterna hade uppmärksammat initieringen av träningskorten genom att läsa det 
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friskvårdsmeddelande som spreds på arbetsplatsen. Kan då själva kommunikationen vara ett 

sätt att nå de individer som inte hittills nåtts och som inte idag är delaktiga?  

 

 

Kommunikationens betydelse vid salutogena innovationer? 
I dialogen ”sås frön” av kunskap och informanten kan känna tillit till att klara av det som 

erbjuds i friskvårdsaktiviteter. Handledaren kan tillvarata de intressen som finns hos 

deltagarna för att de ska få utlopp för sin kreativitet. Detta skapar mervärde i initiering och 

implementering. Johnsson m fl (2003) menar att det goda arbetet uppstår när hela tillvaron 

fungerar, i privatlivet och arbetslivet och alla dimensioner. Handledaren kan tala om i 

kommunikationen att informanternas insatser är viktiga, inte bara för dem själva utan även för 

hela företaget. Informanten eftersöker stöd för genomförande av aktiviteter vid t.ex. 

arbetsplatsträffar och andra möten som regelbundet genomförs. Att skapa salutogena 

arbetsplatser är ett delmål på företaget och att samverka i dessa frågor med ledaren skapar ett 

mervärde för alla inblandade.  

Ingen annan individ kan sätta sig in exakt i vad, när, hur deltagaren är i behov av åtgärder, 

mer än deltagaren själv. I kommunikationen kan en tillit skapas så att informanten känner sig 

trygg och kan gå vidare med sin fråga eller problem till sin chef eller andra stödpersoner. 

Inbjud vidare till hälsopromotionsstrategier, som deltagande i utbildning, föreläsningar och 

gemenskap. Stor delaktighet från många medarbetare skapar en bredd på hälsopromotions 

verksamhet, som ett fåtal individer inte kan uppnå. Uppmuntra samt inbjud individerna i 

dialogen till innovationer som gagnar företagets salutogena perspektiv. Använd olika metoder 

till lärande för olika ändamål.  

 

Livslångt lärande 

Utomhuspedagogiken kan vara bra när man i grupp går stavgång och har en kommunikation 

t.ex. kring vikten av att värma upp, gångteknik och ha rätt längd på stavarna. I andra fall kan 

det vara ett problem som behöver ventileras. Då kan man använda problembaserat lärande 

(PBL) och man kan ordna ett erfarenhetsforum kring problemet man vill lösa. Deltagaren kan 

upptäcka vilken kunskap som krävs för att förstå och/eller lösa problemet menar Hård af 

Segerstad m fl (2000). Jag vill personligen använda begreppet möjlighetsbaserat lärande 

(MBL) när det gäller hälsopedagogiken. Jag tror inte att det är bra att fokusera på problem 
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utan på möjligheter istället. Vårt samhälle är problemorienterat vilket gör att individen ofta 

ser problemen så stora och möjligheterna så små. Jag vill vända på begreppen och se 

möjligheterna först (salutogena) och därefter får man lösa problemet, vilket oftast går lättare 

då tankebanorna förändrats. Problemet kanske till och med har försvunnit när man fått mer 

kunskap om möjligheterna och ser mer positivt på tillvaron. 

 

Bergström (1995) menar att man ska följa hjärnans principer när det gäller lärande. De tre 

informanterna eftersöker mer kunskap när det gäller hälsopromotion. De är intresserade av allt 

som påverkar deras välbefinnande i positiv riktning och vill se möjligheter till förbättringar 

eller att bibehålla sin hälsa. På olika sätt kan vi tillmötesgå informanternas önskan till mer 

kunskap genom att anordna friskvårdsdagar, föreläsningar, utbildning och information. På 

friskvårdsdagarna brukar de flesta anställda på företaget medverka, från högsta chefen till alla 

medarbetarna. Detta är ett tillfälle att prova på inte mindre än cirka trettio aktiviteter med 

olika inriktning. Vid ett sådant tillfälle är det möjligt att skapa nya kontakter med medarbetare 

som har lika intressen och även med ledare som normalt håller i verksamheten. Deltagarna 

kan genom att prova innovationer hitta nya möjligheter till en mer hälsosam livsstil.  

Varje individ är unik med mycket varierande behov av möjligheter, kunskap och 

uppmärksamhet. Det finns individer som har utomordentligt bra teoretisk kunskap, men inte 

kan praktisera den så att de får en livsstilskompetens. De vet allt om hur de ska göra och på 

vilket sätt, men kan inte verkställa aktiviteten. Den människosyn handledaren har präglar 

mötet med informanten. Detta i sin tur påverkar utveckling och kunskapsinhämtning. 

Handledarens människosyn påverkar mycket vilka konsekvenser dialogen får för 

informantens självtillit och självbild, som i sin tur påverkar motivation, egenansvar och 

delaktighet. Uneståhl (2000) menar att självbilden skapas från hur vi talat till oss själva (inre 

dialog). Det gäller att ha/få en god självbild då vi talar positivt till oss själva för att se 

möjligheter när hindren uppenbarar sig. 

  

Det är viktigt att möta individerna där de är i sin utveckling. Använd så många muntliga och 

tekniska hjälpmedel som möjligt för att nå individen i sin individuella intelligens. Gardner 

(1994) menar att sättet och intelligensen som individen lär sig på betyder mycket för att kunna 

fånga intresset hos deltagarna. Att på arbetsplatserna använda teori blandat med praktik är en 

bra möjlighet för lärande. Vill man vidga fokus kan man utveckla perspektivet till 
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livsintegrerat lärande som jag personligen vill eftersträva i ett holistiskt hälsopromotions-

arbete. Det är viktigt att inte lägga allt ansvar hos arbetsgivaren utan kunna ta ett eget ansvar 

och samverka för ett gott välbefinnande hos individen. Dewey menar att lärandet måste föras 

närmare det samhälle vars syften det skall tjäna (Dewey, 1980). Hälsopedagogiken kan då ta 

hjälp av de olika miljöer som finns tillgängliga inne som ute vid arbetsplatserna. Eftersom 

många individer yrkesarbetar och arbetsgivaren får en allt större roll i personalens hälsa när 

det gäller karensdagar och rehabilitering, är det helt naturligt att förlägga delar av 

hälsopedagogiken till arbetsplatsen. Det hälsopromotiva arbetet är kostnadseffektivt om man 

jämför med rehabilitering och bör föredras framför sjukdom och personligt lidande.  

 

    

Händer det något efter en medvetandegörande kommunikationen?                                    
Att den medvetandegörande kommunikationen har stor positiv påverkan på informanten går 

att utläsa i detta resultat. Skall man kunna med säkerhet hävda att så är fallet ska man göra en 

större studie än denna, kanske i ett fortsatt forskningsarbete. Förändringarna som skett i två av 

informanternas arbetssituation har stor betydelse för deras trivsel och effektivitet på 

arbetsplatsen.  

Gärdell (2004) menar att individens arbetsresultat starkt påverkas av dess kompetens, dess 

motivation samt det välbefinnande individen känner som leder till effekt. Förändringarna som 

skett hos informanterna visar på deras egen drivkraft och motivation vilket påverkar hela 

deras livssituation positivt. I de fall då informanten upplever sin nuvarande situation som bra 

och inte har några påtagliga livssituationer att ta tag i, är det bra för tillfället. Man skall dock 

visa en öppenhet, att det finns möjligheter att komma tillbaka och fortsätta dialogen om behov 

uppstår. Det kan vara något informanten undanhållit och senare vill kommunicera om t.ex. 

rökvanor som för många är mycket känsligt. Kan man i dialogen lyckats med att öka deras 

självtillit; de vet själva vad som är bäst för dem. Att kunna skapa en balans mellan alla delar i 

sin livssituation är mycket positivt för den totala upplevelsen av hälsa. Informanten har gjort 

det bästa som går just nu för sin totala livssituation. Går det inte att få det optimala just nu kan 

man fortsätta ha det som ett delmål för framtiden. För att uppväga lite av känslan av egen tid, 

försöker en av informanten att skapa lite av den känslan på arbetstid.  

Låt varje deltagare göra sin egen resa.  
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Man kan bara stödja deltagaren i vägvalet, om handledaren ”lägger sig i” för mycket kan det 

bli helt fel. Deltagaren måste få tid att integrera den nya kunskapen i den gamla och därefter 

ta nya individuella beslut. Det är en fördel att informantens chef är positiv till förändringen, 

vilket hjälper informanten att våga vilja förändring. Förändringarna som skett hos 

informanterna visar på deras egen drivkraft och motivation samt påverkar hela deras 

livssituation. Förändringar tar tid och kraft. Att ändra invanda beteenden är inte lätt men vill 

man verkligen, då finns det inte något som stoppar en livsstilsförändring. Träningsprocessen 

att förändra ett beteende kan ta upp till 2-3 år enligt Masreliez-Steen & Modig (1999). 

Hälsopromotivt arbete skall ses som en livsprocess och inte bara som ett löfte man ger för 

något enstaka beteende skall ändras när det passar. Det är informanten som själv bestämmer 

vad, när och hur förändringen ska ske. Informanterna har visat på att de träget arbetar på sin 

livssituation, även efter att de uppnått sina nuvarande livsstilsförändringar. 

 

Finns det några skillnader samt likheter mellan de tre dialogerna?             
Att arbets- och klimatsituationen påverkar individer mycket, har framkommit  hos 

informanterna i denna studie. Det är stor skillnad på vilken ställning man har i företaget och 

på det inflytande man kan få. Vissa medarbetare har inte möjlighet att påverka sin situation 

direkt, men med stöd från andra i organisationen kan man för det mesta lösa sina problem. 

Det är ganska vanligt att någon medarbetare tar på sig ansvaret och blir informell ledare, när 

ledarskapet inte fungerar. Gärsell (2004) menar att ett gott ledarskap förbättrar det subjektiva 

välbefinnandet på arbetsplatsen. Det subjektiva välbefinnandet går inte att mäta utan går bäst 

att komma åt via en god kommunikation.  

Ledarskapets betydelse i hälsopromotion 

Ledarskapet är av stor betydelse på arbetsplatsen, större än många som tackar ja till en 

chefsbefattning många gånger förstår. Att tycka om människor och att ha en positiv 

människosyn är av stor vikt för ett gott samarbete, vilket en av cheferna hade då hon/han lät 

sin medarbetare prova andra arbetsuppgifter på företaget, trots att det kan bli vissa 

konsekvenser på nuvarande arbetsplats. Johnsson & Lugn & Rexed (2003) menar att det goda 

arbetet uppstår när hela tillvaron fungerar. Har man en balans mellan arbete och fritid trivs 

man oftast med tillvaron och är mer förändringsbenägen. Ett aktivt föreningsliv och friluftsliv 

kan i många fall ”hjälpa upp” problem på arbetsplatsen; man ser andra värden i livet förutom 
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lönearbetet. Men man ska ändå inte förringa de problem som finns på arbetsplatsen. Det är 

som att lägga locket på problemen och är i längden inte gynnsamt för individen. Det kan dock 

stärka informanten att träffa vänner och bekanta på fritiden, som de kan få positiv energi 

tillsammans med. Deltagarna stärker sin självtillit och tron på sig själva att klara av 

situationen, när de träffar människor de trivs med.  

 

Upplevd hälsa 

Två av informanterna upplever hälsan som varken bra eller dålig och det har stor betydelse 

när det gäller livsstilsförändringar. Den upplevda hälsan är av betydelse för välbefinnandet 

och är mera värdefull än alla provtagningar som kan göras av hälso- och sjukvård.  

Människan känner lång tid innan hon får symptom att något inte är som det ska, och det är 

viktigt att ta den känslan på allvar. Erlandsson (2003) menar att det är det emotionella 

tillståndet som sätter gränser och öppnar upp för individens tänkande och agerande. Av bl.a. 

den anledningen måste situationen rättas till innan individen uppvisar fysiska eller psykiska 

symptom. Man måste tro på människans eget omdöme över sina egna känslor och 

upplevelser. 

 

 

 

 

Stresseliminering i hälsoperspektiv 

Mental träning blir allt vanligare i det hälsopromotiva arbetet, i första hand när det gäller 

stresshantering.  

Det är viktigt att kunna erbjuda medarbetarna denna tjänst på arbetsplatsen, 

vilket är mycket bra för hela livssituationen. Uneståhl (2000) menar att stresshantering hjälper 

individen att släppa tankar och spänningar samt helt fokusera/koncentrera sig på det som sker 

i nuet. Behovet av komplementära metoder så som avspänningsövningar av olika slag bara 

växer, från mental träning, till yoga, massage, qi gong och andra liknande aktiviteter. Det 

visar sig att flera av de som inte är med på andra mer fysiskt krävande aktiviteter söker sig till 

metoder mer inriktat mot det mentala tillståndet. Kanske är det så att människorna är så 

”trötta” att de inte ens orkar tänka på att motionera. Kan vi med mental träning vända 

tankemönstren hos deltagarna till att se tillvaron i ett annat ljus. och få dem att bli mer aktiva i 

det hälsopromotiva arbetet. 
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Egna medvetna val 

Vilka är informantens egna medvetna val och vilka är önskningar från andra individer i deras 

omgivning? Vi har olika omvärldsuppfattningar, vilket påverkar vårt beteende. Detta ligger i 

vår människonatur och är nedärvt och inlärt. Hofstedt (1991) menar att dessa 

omvärldsuppfattningar påverkar hur vi ser på miljön och talar med andra. Krav på förändring 

kan komma från vem som helst i ens omgivning. Det kan vara partnern som tycker att man 

blivit för tjock, medarbetare som vill att man slutar röka. Det gäller att deltagaren själv tar 

ställning till för vem individen gör denna förändring. Det är kanske till och med så att någon i 

omgivningen vill uppnå detta mål själv och påverkar för att få sällskap i sin 

livsstilsförändring. Att göra olika aktiviteter man själv inte vill, kan skapa stress istället för att 

eliminera den egna negativa stressen. Valet som är deltagarens eget skall vara sådant att 

hon/han känner att aktiviteten ger rekreation, glädje och att det är en positiv upplevelse. Hur 

kan en informant som inte skapat sin egen tid göra, för att ”måsten” från omgivningen och sig 

själv skall komma i balans. Andersson & Bergman (2004) anser att värna sitt frihetsutrymme 

är viktig för psykisk hälsa. Att deltagaren prioriterar vad hon/han vill göra med sin tid är ett 

egenansvar. Hur hon/han skall förändra och varför, är viktiga frågor för deltagarn att ställa 

sig. Rydqvist & Winroth (2003) menar att det är viktigt att hitta sin egen livskvalitet, vad man 

vill fylla sitt liv med samt vad man tycker är betydelsefullt. Det bör man ta ställning till.  

Att skylla sin livssituation på andra är inte särskilt utvecklande, då det inte hjälper på ens egen 

hälsa särskilt mycket vad andra gör.  

Det är skillnader mellan alla deltagare vad hon/han vill, hur hon/han vill göra, samt var 

hon/han vill göra aktiviteten och med vem. Det hjälper inte deltagaren mycket att klaga på 

omständigheterna varken på arbetet eller fritiden, det är bara informanten själv som vet hur 

det ska gå till och på vilket sätt. Deltagaren kanske vill skapa en egen livsvision och hälsomål, 

tillsammans med sin omgivning. Dewey menar att vi utvecklas genom ett samspel med andra 

(Dewey, 1980). Deltagarna lär sig idag att sätta upp mål och visioner på arbetsplatsen, men 

hur många gör det för hela livssituationen? 

 

Motivationen och tillit i kommunikationen 

Likheter jag fann hos de tre informanterna som studerades mer ingående i studie två, är att de 

är mycket motiverade. Det är viktigt att klargöra för sig själv ”för vem” man har den 

medvetandegörande kommunikationen. De tre informanterna började där de kände att behovet 

var störst, de hade med andra ord ett gott självförtroende och behövde inte få ledning av 
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handledaren. Att låta huvudpersonen det vill säga informanten börja där hon/han befinner sig 

är avgörande för hela processen. Masreliez-Steen & Modig (1997) menar att man under hela 

sin livstid tränar individen att bli skickligare i sitt beteende. Dialogen kan innehålla många 

känsliga skeden som berör på djupet och som kan innebära stora förändringar för individen. 

Av den anledningen är det viktigt att låta informanten börja där hon/han befinner sig i sin 

personliga utveckling. Det är inte ovanligt att informanten börjar kommunicera om händelser 

eller upplevelser hon/han inte tänkt sig att ta upp i dialogen. Fungerar den 

medvetandegörande kommunikationen väl kan informanten få ett gott förtroende för 

handledaren, förtroendekapitalet blir då så stort att deltagaren ventilerar sådant hon/han inte 

anförtrott någon tidigare. Det är tyvärr så idag att tilliten till andra människor har försämrats, 

samt att det finns för få människor som tar sig tid att bry sig om andra. Det finns de som 

berättar om upplevelser de skulle ha tagit upp med sin partner, men det är tyvärr många som 

säger att de inte pratar om ”sånt”. Våra värderingar speglar ofta våra attityder som i sin tur 

speglar vårt beteende som utgör ”skalet” vad individen visar utåt (Ljusenius & Rydqvist, 

1999). Det är inte alltid det man ser som säger sanningen. Förutfattade meningar, befattningar, 

utseende, utbildningar kan påverka vår syn på människan. Jag anser att ”alla” bör få en chans 

att bara vara människor och inte bry sig om titlar och annat som kan vara hinder i det 

hälsopromotiva arbetet.  

 

Viktigt med information innan dialogen 

Redan före mötet har informanten fått ta del av frågor som skall diskuteras i dialogen. Detta 

gör att informanten är mer förberedd på de områden som skall kommuniceras i dialogen. 

Dessutom har hon/han fått information i grupp på arbetsplatsen samt skriftlig information 

med inbjudan. Etablera ett jämlikt förhållande till individen där livsfrågorna diskuteras mellan 

jämbördiga parter (Arborelius, 1993).  

Det gäller att ha ett vuxen – vuxen perspektiv där båda parter är jämbördiga, och där båda har 

olika kunskap att bidra med. Om handledaren har en människosyn som visar att hon/han vet 

bäst ”förälder/barn perspektiv” sker ingen positiv spiral, utan man fastnar lätt i tankehinder. 

Detsamma sker om deltagaren befinner sig på barnstadiet och försvarar destruktiva beteenden. 

James & Dorothy (1977) beskriver transaktionsanalys som bygger på de tre jagtillstånden - 

förälder, vuxen och barn - som man växlar mellan som vuxen person. I dialogen skall man 

sedan aktivt bemöta informanten med kunskap, inlägg samt uppmuntran. I vissa situationer 

kan individen inte hjälpa sig själv hur mycket kunskap hon/han än har. För att komma tillrätta 

med sådana hinder kan NLP (s.21) vara till hjälp. Knight (1997) menar att NLP kan vara en 
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process av personlig mognad och utveckling. Det kan vara till hjälp för informanten när man 

känner att läget är låst och hindren höga trots kunskap.  

 

Motionens betydelse för delaktighet 

Alla tre informanterna vill motionera regelbundet för sin hälsas skull. De har gjort ett eget 

medvetet val, att de prioriterar sig själva när det gäller att träna fysiskt. De har uppnått det 

som många vill men inte kan få till; de har fått uppleva känslan av fysiskt och psykiskt 

välbefinnande p.g.a. en god kondition. De som inte motionerar regelbundet kanske har fastnat 

i tanken på motion. Problemet blir då för stort och komplicerat att ta tag i. Angelöv (2002) 

menar att det inte går att lösa ett problem om vi tänker på det sätt som orsakade problemet. 

Man kanske får hitta andra vägar att närma sig problemet än de som individen är van vid. 

Hjälp individen att sätta upp mål som är realistiska och försök hitta och prova på aktiviteter 

som uppmuntrar till att våga test något nytt! Att öka konditionen på de anställda är viktigt 

både för individen och företaget; det gynnar både den fysiska och psykiska hälsan samt 

regeringens hälsomål som marknadsförs av folkhälsoinstitutet, om bl.a. ökad fysisk aktivitet 

(Folkhälsoinstitutet, 2004). Informanterna är mycket positiva till företagets syn på 

hälsopromotivt arbete och vill försöka ”utnyttja” den tid som finns till förfogande för motion 

på arbetstid.  

Företaget som undersökningen genomförts på har varit framsynta och haft friskvårdsfunktion 

sedan 1995. Dessförinnan satsades mest på idrott och tävlingsverksamhet. Satsar man endast 

på elitnivå tappar man många individer som inte kan uppnå de krav som erfordras. Idag har 

företaget en annan inriktning med personalens hälsa och satsar på bredden, vilket är gynnsamt 

för alla.  

Folkhälsomålen innefattar också ökad hälsa i arbetslivet (Folkhälsoinstitutet, 2004), vilket 

företaget aktivt skapar strategier för bl.a. genom att erbjuda företaget prestationspriser för 

dem som fyller i ett träningskort som visar att de motionerar regelbundet. De tre 

informanterna upplever träningskortskampanjen som positiv då de får ett pris, men också för 

att visa delaktighet i det hälsopromotiva arbete som bedrivs på företaget. 

De som inte deltagit i träningskortskampanjen har inte deltagit i denna studie, eftersom det är 

det salutogena jag vill studera. Många studier är problemfokuserade och därför vill jag se på 

det positiva och vad som gör att människorna är motiverade, tar egenansvar och vill vara 
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delaktiga. Kan man hitta vad det är som gör människan intresserad, kanske det går att använda 

de metoderna på de omotiverade individer.  

Hälsopedagogiken ska nå bredden av deltagare 

Hälsopedagogik är viktig då dialogen skall nå så många människor med stora olikheter i 

kunskapsbakgrund. Svederberg (2001) menar att folkhälsopedagogsikt synsätt kan gagna den 

pedagogiska praktiken i hälsofrämjande arbete. Kan vi då bygga upp en verktygslåda med 

olika metoder och miljöer som går att använda för skiftande behov hos deltagarna? 

Hälsopedagogiken bör även våga ta in fler komplementära metoder, som inte har varit så 

accepterade tidigare inom hälso- och sjukvård, mycket forskning sker på dessa områden som 

kan göra det mer accepterat i framtiden. Idag växer ett nytt paradigm fram enligt Barr & 

Tagg, när det gäller lärande (Hellertz (2004). Det innebär att vi bör se lärandet i ett annat 

perspektiv med att locka fram intressen, stimulera eget lärande och nyfikenhet hos individen, i 

ett livslångt lärande på alla områden. Det bör byggas broar mellan kunskap i arbetslivet och 

privatlivet. Vi behöver också få ett holistiskt perspektiv på hela livssituationen.                                                 

Är det svårt för motiverade människor att klara livsstilsförändringar. Hur är det då för de 

omotiverade med lika många händelser i sitt liv (Andrinè Svenzon, 2004). 

 

Fortsatt forskningsarbete 

Vad kan då denna uppsats bidraga med till den pågående forskningen kring hälsopromotivt 

arbete? Den kan vara ett exempel på mötet mellan teori och praktik som det pratas så mycket 

om idag. 

I denna studie har jag fokuserat på individen, det vill säga deltagaren i den medvetande 

kommunikationen. Jag vill fortsätta mina studier på D nivå med att analysera dialogen på en 

större urvalsgrupp, utifrån de frågor som denna C uppsats syfte belyser.  

Jag vill fördjupa min kunskap kring vad som händer när budskapet går fram men också 

studera den grupp som inte är motiverad, tar egenansvar samt är delaktig i företagets 

hälsopromotiva aktiviteter. Vad är det som påverkar individen till att förändra sin livsstil till 

att få fler salutogena faktorer? Hur kan man på ett företag få personalen att känna 
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empowerment och med ett gott hälsopromotivt arbete finna framkomliga hälsopedagogiska 

strategier? 

 

Slutord 
Att skapa en Hälsopedagogik är viktigt för att förstå hur komplext det kan vara när man skall 

förmedla hälsopromotivt arbete i teori och praktik. Hälsokommunikation är just mötet med 

individen i dialogen och allt som har med lärande att göra. Jag hoppas kunna bidra genom 

denna studie till en positiv och möjlighetsbaserad hälsopedagogik för att skapa 

hälsokommunikation i dialogen, till stöd vid kontakt med deltagare som vill förbättra sin 

hälsa. Min förhoppning är att locka individer till att bli intresserade av hälsokommunikation 

med hjälp av metoder och tekniker i hälsopedagogiken; locka till ett livslångt lärande och för 

en livslång ”bästa möjliga hälsa”. 
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 Bilaga 1
 
 
      
Genomförandet av den medvetandegörande kommunikationen. 

Vid mötet av en ny deltagare har man ingen aning om var deltagaren befinner sig i sin 
utveckling, av den anledningen är ett medvetandegörande kommunikation ett sätt att möta 
varandra i en dialog. Dialogen är ömsesidig med ett utbyte av tankar, erfarenheter, 
upplevelser. Behovet av integritet och identitet är viktiga förutsättningar samt att bli sedd som 
en individ med resurser.  Mötet sker på avtalad tid i ett rum iordningställt för ändamålet dvs. 
allt materiel finns på plats. Miljön är viktig, inrett med två stolar vända mot varandra och 
ombonat med gardiner, blommor m.m. Placeringen av stolarna är mycket viktig då bord eller 
annat hinder stör kommunikationen. Kroppsspråket går lättare att läsa när man ser hela 
individen. Man sitter på behagligt avstånd för båda, vilket känns efter en stund. Inga störande 
moment får förekomma som telefon eller att någon knackar på dörren. Skylt sätts av den 
anledningen upp på dörren och telefon samt mobiltelefon stängs av. Rummet ligger i slutet av 
en korridor som gör att störande ljud utifrån blir minimalt. Dialogen börjar med lite allmänt 
samtal för att finna deltagaren där hon/han är för tillfället och inge trygghet och balans. Även 
balansen i kommunikationen när det gäller relationen vuxen – vuxen perspektiv.  I 
kommunikationen görs deltagaren medveten om de psykologiska hinder som kan komma i 
den kommande livsstilsförändring. Under dialogen initieras en omstruktureringsprocess där 
deltagaren tar ett egenansvar. Klimat i dialogen är sådant att deltagaren ställer frågor för att 
öka sin kunskap och därmed bli motiverad till egenansvar. Kunskapsinlägg ges efter 
deltagarens önskemål vilket gör att deltagaren under hela dialogen är delaktig. Denna 
uppbyggnad i dialogen skall leda till bestående livsstilsförändringar vilket gör det mycket 
viktigt att deltagaren är delaktig under hela processen. Malmgren menar att det behövs 
kommunikationsmetoder som bättre kan anpassas till individen och som stimulerar ”face-to-
face” kommunikation (Malmgren, 1987). Syftet i kommunikationen är att individen själv tar 
ansvar för sin hälsa; hjälp till självhjälp, vilket alla deltagarna visade att de ville. 
Handlingskontroll är viktigt i deltagarens delaktighet. Self-efficacy är en modellinlärning som 
beskriver individens upplevda handlingskontroll eller tro på sin egen möjlighet att ändra sitt 
beteende enligt Bandura (Jarlbro, 1999). Deltagarnas upplevda handlingskontroll varierar 
givetvis beroende på individuella faktorer och på vilket beteende det handlar om som skall 
förändras.  I ”the health  belief model” utgår man ifrån att individers föreställningar om hälsa 
och sjukdom styr deras beteende (Arborelius, 1993). Upplevda fördelar respektive nackdelar 
med en förändring av livsstilsförändringar diskuteras samt sannolikheten för deltagaren att 
förändra sitt beteende. Kommunikationen med informanterna ger ett stöd för att ta kontroll 
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över de faktorer som påverkar dennes hälsa. I ”the health  belief model” är möjligheterna att 
lyckas med en förändring större om individen själv är motiverad till och tror på 
livsstilsförändringen (Medin & Alexanderson, 2000; Nutbeam & Harris, 2004). 
Kommunikationen fungerar då budskapet går fram i dialogen. Deltagaren sätter upp egna mål 
för att gå vidare i sin livsstilsförändring och i några fall finns det också en vision för hur de 
vill att hälsan skall bibehållas eller förbättras. Informanterna har över lag varit positiva till den 
dubbelriktad kommunikations-processen och vill gärna återkomma för uppföljning. 

 

 
                              
 

 
 Bilaga 2 

 
 

Genomförande av initieringen samt implementeringen av innovation 
träningskort.  

Initieringen av träningskort erbjuds all personal på företaget. Information av innovationen 
sker via internt meddelande till alla arbetsplatser samt muntlig information och e-post vid 
behov. Det delas ut fyra kort per år i olika färger gult och rött på våren samt blått och grönt på 
hösten. Informanterna har samtliga varit delaktiga i implementeringen och ”upplever att 
någon bryr sig” om deras hälsa. Motionsaktiviteterna är sådana att alla kan vara med som 
exempel promenad, stavgång, simning sammanlagt femton olika att välja på. Informanterna 
har själva valt de aktiviteter och tider som passar dem för utövandet av aktivitet. Det finns 
även ett eget val på motionsaktiviteter, kravet är att aktiviteten skall vara i minst 30 minuter 
med en puls på mellan 120-140 slag/minut. Detta krav har informanterna uppfyllt med sitt 
deltagande i innovationen. Rekommendationen från Folkhälsoinstitutet med en fysisk aktivitet 
minst 30 minuter per dag uppfyller samtliga deltagare minst vid tre tillfällen i veckan. Tanken 
med korten är att deltagarna skall bli motiverade till regelbunden motion på sin egen nivå och 
behov. Med Theory of social learning är tanken att individen lär sig genom att observera 
andra enligt Bandura (1986). De karaktärer som fungerar som modeller måste vara attraktiva 
och individen måste på något sätt bli belönad (Jarlbro, 1999). Företaget erbjuder många olika 
aktiviteter anpassade till de flesta individers behov, en del av dem är ledar ledda grupper 
vilket stimulerar några av informanterna. Deltagarna uppmuntras med prestationspris efter 
varje träningskortkort och därmed kan statistik föras på antal deltagare och vad deltagarna är 
intresserade av för aktiviteter. Deltagarna får räkna aktiviteter på både arbetet och fritiden, 
informanterna har genomfört de flesta aktiviteterna på fritiden. På företaget har man möjlighet 
att planera tre timmars fysisk aktivitet i veckan på arbetstid, informanterna har trotts detta 
gjort de flesta aktiviteter på fritid. Förutom de aktiviteter som erbjuds på arbetsplatsen erbjuds 
också motions simning på fritiden, vilket några av informanterna använt sig av.  
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