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Syftet med studien var att utvärdera hur deltagarna påverkades av ett 
projekt som heter AFA-projektet, som baseras på AHA-metodiken. 
Deltagarna var anställda på olika avdelningar på ett svenskt sjukhus. AFA-
projektet innefattar att den anställde fyller i en omfattande enkät om hälsa 
och livsstil, samt arbetsmiljön. De får en individåterkoppling där de kan 
hamna i riskzoner på bl.a. hälsan och livsstilsfaktorer. Det görs även en 
gruppåterkoppling av allas enkätsvar, som ska ligga som underlag för att 
bättra arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatsen. Utvärderingen gjordes i 
form av ett frågeformulär med slutna frågor och riktades till de 268 som 
deltog i AFA-projektet. Det visade sig att 49% av dem som svarat på 
enkäten skulle enligt metoden söka sig till företagshälsovården. Endast 9% 
valde att göra det. Trots det gav det 49% en tankeställare och 32% ändrade 
vanor i en hälsosam riktning. I huvudsak var det kost- och motionsvanorna 
som ändrades. 25% rapporterade att det ledde till konkreta aktiviteter för 
att främja hälsa och arbetsmiljö och 47% hade en gjort en handlingsplan 
för det. Slutsatsen är att AFA-arbetet ledde till att nästan hälften tänkte 
över sin hälsa och ca en tredjedel ändrade sina levnadsvanor till det bättre, 
även om endast några få sökte sig till företagshälsovården. Svaren om 
gruppåterkopplingen visade att ca hälften upplevde att en process om 
arbetsmiljön inletts. 
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Introduktion 

 

 

På ett sjukhus i Sverige genomfördes det så kallade AFA-projektet för att bättra hälsan hos 

den anställde och även den psykosociala arbetsmiljön. 

Vid tidigare AFA-projekt har vi på företaget en erfarenhet att ungefär 40% av dem som deltar 

hamnar i olika riskzoner på de hälsoinriktade individfrågorna och har därmed möjlighet att 

söka sig till företagshälsovården för att få noggrann utredning med anpassade insatser. Trots 

den höga siffran är det bara ungefär 5-10% av alla som söker sig till företagshälsovården. Av 

erfarenhet är det ännu färre som söker om de arbetar inom vården.  

Det finns därför ett uppenbart behov att utvärdera hur deltagarna upplevde AFA-projektet, 

både på individ- och gruppnivå. 

För denna utvärdering användes ett frågeformulär, som är baserat på frågeformuläret i det 

ursprungliga AHA-Projektet (se förklaring till AHA-projekt nedan). 

 

 

Bakgrund 

 

AFA-projektet 

 

Det ursprungliga AHA-projektet ligger som grund för den evidensbaserade metodiken som 

heter AHA-metoden. AHA-projektet gjordes i ett samarbete mellan försäkringsbolaget AFA 

och Karolinska institutet. Nu kallas projekt som använder AHA-metoden för AFA-projekt.   

 

AHA-metodiken beskriver systematiska, evidensbaserade metoder för hur företagshälsovård, 

företag och organisationer kan arbeta för att bättra hälsan och den psykosociala arbetsmiljön.  

Med hjälp av ett vetenskapligt utprövat formulär görs först en kartläggning av individens 

hälsa och livsstil och även av den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen. Varje 

individ som fyllt i frågeformuläret får en skriftlig återkoppling utifrån sina svar. De individer 

som får en ”riskvarning” i sin återkoppling uppmanas att kontakta sin företagshälsovård för 

vidare utredning och insatser. De sammanlagda resultaten återkopplas också på gruppnivå 

med både hälsoresultaten och psykosocial arbetsmiljö. Syftet är att gruppåterkopplingen ska 

leda till en handlingsplan för att bättra den psykosociala arbetsmiljön. Där konkreta 
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handlingsplaner upprättats, har den psykosociala arbetsmiljön förbättras, framför allt när det 

gäller inflytande över arbetssituationen, ledarskap, organisationsklimat och engagemang i 

arbetet (1,2,3). 

 

Den del som utreder hälsa och livsstil fokuserar på fem diagnos- eller besvärsområden, som 

står för majoriteten av sjukskrivningarna i Sverige. Dessa är nack-/ryggbesvär, hjärt-

/kärlsjukdom, luftvägsbesvär, riskbruk/missbruk av alkohol och stress/utmattning. Om de får 

en ”riskvarning” hamnar de på rött i något av dessa områden. När det gäller luftvägsbesvär 

och riskbeteende med alkohol får personen en ”riskvarning” även på gult fält (3). 

Se exempel på hur det kan se ut med individåterkoppling: 

     

 

 

Bilderna är tagna från Internet (1) 
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 AHA-metoden har evidensbaserade mallar att följa för fortsatt handläggning av alla fem 

besvärsområden, utom stress/utmattning. Det är vanligt på många arbetsplatser att 

stress/utmattning står för stor del av de sökandes besvär. Skälet till att personen får en 

”riskvarning” på stress/utmattning är ofta komplext och det är svårare att göra en mall att följa 

som t.ex. nacke-ryggbesvär har.  

Vi som företagshälsovård försöker då skräddarsy åtgärdsplan beroende på varför de upplever 

ökad nivå av stress och/eller utmattning. Det kan vara allt från individstöd hos psykolog, 

stresshanteringsgrupper, gruppinsatser på arbetsplatsen vid mobbingproblematik, 

familjerådgivning hos extern konsult osv.  

 

Beskrivning av företaget 

 

Arbetsplatsen i projektarbetet är ett medelstort sjukhus i Sverige. Avdelningarna som var med 

i AFA-arbetet denna gången är en blandning av administrativ-, vård-, städ- och 

röntgenpersonal.  

 

 

 

Syfte 

 

Att utvärdera hur AFA-arbetet påverkade individen och om det har påbörjat 

arbetsmiljöutvecklingen på gruppnivå 

 

 

Metod 

 

Urval 

 

Utvärderingsenkäten riktade sig mot de 268 individer som valde att delta i AFA-projektet. 

Arbetsgivaren får inte reda på vilka av alla de 303 anställda som svarat på enkäten, utan 

endast statistik på antal, medelålder osv. Utvärderingsenkäten skickades därför till alla 303, 

med ett följebrev som förklarade att det riktade sig emot de som varit med i AFA-projektet. 
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Instrument 

 

Enkäten som användes (se Bilaga 1) för att utvärdera AFA-arbetet är i stort sätt samma som 

användes för att utvärdera den ursprungliga AHA-metodiken, med några undantag som 

definieras nedan. 

 

På fråga 1 hade ursprungsenkäten frågat om individen hade hamnat på gult/rött i något 

område i den personliga återkopplingen. För att förtydliga frågan delades den upp i två frågor, 

där den ena frågade om personen hamnade på rött och den andra om personen hamnade på 

gult. 

 

I ursprungsenkäten frågades det om vanorna ändrades i hälsosam riktning (exempelvis börja 

motionera, sluta röka osv.). Jag valde att dela upp och definiera frågan så här: fick vanorna att 

ändra mig i hälsosam inriktning? Om ja, vilken/vilka vanor? Sedan fick individen kryssa i 

något/några av dessa alternativ: motion, kost, rökning, alkohol eller annat.  

 

I stället för att dela upp svarsalternativen i ”ja”, ”nej” och ”kommer inte ihåg”, ändrade jag 

det till ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Genom att fråga, om en person inte kommer ihåg, kan det 

verka som om enkäten undersöker minnesfunktionen hos deltagaren.  

 

Även ålder och kön lades till för att kunna se fördelningen i arbetsgruppen.  

 

Tyvärr smög ett meningsbyggnadsfel från den ursprungliga enkäten, till enkäten som 

användes i projektarbetet. I fråga 4 står det ”Återkopplingen fick mig att ändra mig att ändra 

mina vanor i hälsosam riktning”, när det borde stå ”Återkopplingen fick mig att ändra mina 

vanor i hälsosam riktning”. En del verkar inte veta hur de ska tolka frågan, och svarat ”vet ej”, 

men har ändå skrivit att de ändrat t.ex. kosten.  
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Genomförande 

 

Mail- och telefonkontakt fördes med olika chefer, på sjukhuset i fråga, inför starten på 

projektet. Det fanns tyvärr ingen möjlighet att förbereda arbetsgrupperna på plats, för att 

kunna motivera och därmed få bättre svarsfrekvens på utvärderingsfrågorna. Efter att cheferna 

godkänt frågorna och följebrevet (bilaga 2), skickade de adresslistor till mig på alla som 

arbetade på avdelningarna i fråga. Det var 303 anställda som var med på listorna. Som 

nämndes tidigare visste de inte vilka som valt att vara med i AFA-arbetet, så 

utvärderingsformuläret, följebrev och svarskuvert skickades ut till alla. Följebrevet och 

utvärderingsfrågorna riktades till de 268 som valt att vara med i AFA-Projektet. 

 

 

Analys/Bearbetning 

 

Alla svaren från frågeformuläret fördes in i Excel. Svaren ja, nej, och vet ej, kodades om till 

siffrorna 1,2 och 3.  

 

På följdfrågan om vanorna, fråga 4, sattes ett svar som 1. Svaren utvärderades separat.  

 

Sedan räknades antal och procent ut av den statistiken. 

 

Etisk avvägning 

 

Då det endast var sju manliga individer av 110 är det olämpligt att göra separat statistik för 

den gruppen. Varje man skulle själv stå för drygt 14 % och endast fyra personer skulle vara en 

majoritet av gruppen. Det finns därför en överhängande risk för att det skulle bli utpekande 

statistik på en minoritetsgrupp. 
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Resultat 

 

 

Resultat av frågeformulären 

 

Det var 303 anställda som jobbade på de avdelningarna som var aktuella denna omgång. Av 

de 303 individerna som fick möjlighet att delta, valde 88 %, eller 268 av dem att vara med. 

Av dem som deltog var det 42% som hamnade inom någon riskzon och fick därmed söka till 

företagshälsovården.  

 

Sammanlagt svarade 110 personer av 268 möjliga på enkäten. Det innebär en svarsfrekvens 

på 41%.  

 

Diagram 1. Könsfördelningen 

Könsfördelning
7

103

Män

Kvinnor

 

 

 

Det var 102 individer som valde att uppge vilket år de var födda. Medelårtalet bland dem var 

1958.  
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Individåterkopplingen med fokus på hälsa och livsstil 

 

Tabell 1. Upplevelse av den personliga återkopplingen                 

              (n=110) 

Hamnade på gult 85% 

Hamnade på rött 49% 

Gav en tankeställare 49% 

Ändrade vanor i positiv riktning 32% 

Ledde till utredning på FHV 9% 

Ledde till behandling/rehabilitering 5% 

Prata mer om hälsa på arbetet 27% 

Kändes onödig 12% 

Oroande mer än hjälpte 3% 

 

 

 

 

Diagram 2.  Antal som ändrat vanor i hälsosam riktning. 
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Fördjupningssvaren på fråga 4 i utvärderingsformuläret. 
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Gruppåterkopplingen med fokus på arbetsmiljön 

 

Det var inte alla som hade varit närvarande när gruppåterkopplingen ägde rum. Nio individer 

hade inte alls svarat på frågorna som rörde gruppåterkopplingen. Statistiken baseras därför på 

de 101 resterande ifyllda frågeformulären.  

 

Tabell 2. Upplevelser av gruppåterkopplingen och om det ledde tillhandlingsplan och 

konkreta aktiviteter ·             

       (n=101) 

Kände igen sig i resultaten som redovisades 68% 

Tid för grupparbete eller vidare diskussion 49% 

Skriva en handlingsplan 47% 

Kändes värdefullt 51% 

Ökad diskussion om hälsa och psykosocial arbetsmiljö 33% 

Ledde till konkreta aktiviter för att främja hälsa och arbetsmiljö 25% 

 

Jämförelsestatistik från det ursprungliga AHA-Projektet ligger som bilaga 3. 

 

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

 

Det var 35 individer av alla 303 som valt att inte ens vara med i AFA-arbetet. Det är svårt att 

veta om det var en ”enkättrött” grupp eller om de faktiskt hade besvär som dem inte ville 

skulle utredas eller synas i statistiken. Av dem 268 som var med i AFA-arbetet var det 110 

som valt att medverka i utvärderingsstatistiken. Då detta inte ens var en majoritet visar 

utvärderingsstatistiken inte nödvändigtvis hur hela gruppen påverkats av AFA-arbetet.  

För att få större svarsfrekvens hade det varit fördelaktigt att möta grupperna som skulle 

besvara enkäten, för att ytterligare motivera dem. Genom att även skicka påminnelse 1-2 
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gånger om svar inte inkommit hade sannolikt fler än 41% svarat. Det fanns dock en tidsaspekt 

och även en ekonomisk aspekt till varför det inte gjordes 

Genom att ha en felformulering i fråga 4 fanns det en ökad tendens att svara ”vet ej” trots att 

de sedan svarade på följdfrågan. Om det stått ”Återkopplingen fick mig att ändra mina vanor i 

hälsosam riktning” istället, hade det korrigerat alla tvivel. 

 

Det fanns ett visst bortfall med individer som troligtvis inte var med på gruppåterkopplingen. 

De olika avdelningarna hade sina återkopplingar utspridda över ett par månaders tid. Det 

fanns därför en svårighet i att veta när den bästa tiden för att skicka ut enkäten var. En del 

hade nyligen gjort återkopplingen och hade inte hunnit med processen att skriva en 

handlingsplan (fick kommentarer av personer som skrivit vid sidan av frågorna). Andra hade 

gjort gruppåterkopplingen i ett tidigt skede och att vänta för länge hade troligtvis gjort att 

frågeformuläret skulle kännas inaktuellt. 

I följebrevet står ett syfte som är mer generellt för oss på företagshälsovården och för 

arbetsgivaren som gjort AFA-arbetet, och som skrevs i ett initialskede. Under projektarbetets 

gång har syftet justerats för att mer tydliggöra det resultatet, vilket gjort att dem skiljer lite.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Individåterkopplingen med fokus på hälsa och livsstil 

 

Det var 85 % som uppgav att de hamnade på gul zon på individåterkopplingen. För att få 

komma till företagshälsovården krävs det att individen hamnar på rött i något område eller 

gult/rött på alkohol och/eller luftvägar. Det krävs uppenbarligen väldigt lite för att personen i 

fråga ska hamna på gult och det ändå inte är säkert att han/hon ska söka sig till 

företagshälsovården. Genom att istället formulera frågan om personen hamnat på gult på 

luftvägar och/eller alkohol, hade svaret haft mer relevans. Trots det är det intressant att 

jämföra med AHA-projektets statistik (se bilaga 3). Frågan var ställd så att det frågades om 

individen hamnat på rött eller gult. Detta borde ge ännu högre statistik, men istället var det 

mellan 57-79% som svarat ja på den frågan. En stor skillnad mot AHA-projektet var att det 

riktades mot verkstadsindustrin där kvinnorna istället var en minoritet, vilket kan ha påverkat 

resultatet.  
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Av dem som svarade på enkäten var det 49% som hamnade i den röda zonen. Trots det var 

det endast 9% som sökte till företagshälsovården och endast 5 % av alla gick sedan vidare till 

behandling/rehabilitering. Detta stämmer väl överens med tidigare erfarenheter på vårt företag 

angående hur många som söker vid AFA-projekt. I jämförelse med verkstadsindustrin i AHA-

projektet var det mellan 21-30% som sökte till företagshälsovården (se bilaga 3). Generellt 

verkar det som att vårdpersonal inte söker i samma utsträckning än andra yrkeskategorier. De 

resterande 40% i denna utvärdering som inte sökte till företagshälsovården hör också till den 

gruppen som svarade på individåterkopplingsfrågorna, vilket ger en indikation hur de 

upplevde AFA-projektet.  

 

 

Trots att det endast var ett fåtal som valde att söka till företagshälsovården upplevde 49% att 

individåterkopplingen gav en tankeställare. Liknade resultat med om det gav en tankeställare 

visade jämförelsestatistiken (se bilaga 3). 

 

Av de som svara på utvärderingen valde 32% att ändra sina vanor i en hälsosam riktning. 

Detta bevisar att AFA-arbetet skapar en positiv process hos många individer vilket i sin tur 

kan leda till ändrade vanor. Diagram 2 visade att 28 personer valde att ändra kostvanor och 21 

individer valde att ändra motionsvanor i hälsosam riktning. Oftast var det en kombination av 

de båda vanorna. AFA-arbetet verkar däremot inte ha påverkat alkoholvanorna hos 

deltagarna. Två individer har ändrat rökvanorna i positiv riktning. Det är omöjligt att veta vad 

de 6 individer gjort som svarat att de ändrat någon annan vana. Det hade varit intressant att 

fråga om de arbetat med att reducera stressen i sin livssituation. En svaghet med enkäten är att 

den inte uppföljs, vilket gör det svårt att förutse om dessa positiva ändringar kvarstår under 

längre tid. Jämförelsestatistiken (bilaga 3) visade liknade resultat, där 22-37% beroende på 

arbetsställe, ändrade sina vanor. Den statistiken visar inte vilka vanor som ändrades. Det hade 

annars varit av värde att se om mansdominerade arbetsplatser har en tendens att ändra andra 

vanor än den kvinnodominerade. 

 

Det var 27% som upplevde att AFA-arbetet öppnade för mer diskussion om hälsa på arbetet 

och 12% kände att individåterkopplingen var onödig. Endast 3% blev oroad av 

individåterkopplingen. Det verkar alltså som att AFA-arbetet gjort avsevärt mer nytta än 

skada.  
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Gruppåterkopplingen med fokus på arbetsmiljön 

 

Igenkänningsfaktorn var högre än AHA-projektets (bilaga 3) då det var 68 % som svarat ja på 

den frågan. 

Drygt hälften (51%) av dem som svarade på frågorna tyckte att återkopplingen kändes 

värdefull och 47% rapporterade att en handlingsplan upprättades. Detta hade hunnit leda till 

konkreta aktiviteter för att främja hälsan och arbetsmiljön i 25% av fallen enligt dem som 

varit med på gruppåterkopplingen. Om enkäten hade kommit ut senare är det möjligt att fler 

hade hunnit skriva en handlingsplan och börja arbeta med den handlingsplanen.  

 

Jämför man med t.ex. Södra Cell Värö (bilaga 3) tyder det på att det finns bättringsområden 

på hur gruppåterkopplingarna kan genomföras för ett mer konstruktivt resultat, och därmed 

leda till handlingsplan och konkreta aktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att AFA-arbetet ledde till att nästan hälften 

tänkte över sin hälsa och ca en tredjedel ändrade sina levnadsvanor till det bättre, även om 

endast några få sökte sig till företagshälsovården. Svaren från gruppåterkopplingen visade att 

ca hälften upplevde att en process för att bättra hälsan och arbetsmiljön på arbetet inletts. 
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Bilaga 1 (3) 

Uppföljningsfrågor av AFA arbetet på …………….. sjukhus 

Om du fått en personlig återkoppling (svar hem i brevlådan) på den enkät du 

besvarat med frågor kring din hälsa och livsstil ber vi dig svara på följande 

påståenden. 

Svaren behandlas anonymt. 

  

Uppföljningsfrågor på den individuella 

återkopplingen 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

 

 

1 

 

 

2 

Kön:     Man □      Kvinna □           Födelseår  _______   

 

Jag hamnade på gult på något/några områden i den 

personliga återkopplingen 

 

Jag hamnade på rött på något/några områden i den 

personliga återkopplingen 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

    

□ 

3 Återkopplingen gav mig en tankeställare □ □ □ 

4 Återkopplingen fick mig att ändra mig att ändra mina  

vanor i hälsosam riktning 

 

Om ja, vilken/vilka vanor har du ändrat på 

Motion □   Kost □   Rökning □   Alkohol □   Annat □ 

□ □ □ 

5 Återkopplingen ledde till att jag fick en utredning på 

företagshälsovården 

□ □ □ 

6 Återkopplingen ledde till att jag fick 

behandling/rehabilitering 

□ □ □ 



 

 

7 Återkopplingen ledde till att vi började prata mer om 

hälsa på arbetet 

□ □ □ 

8 Återkopplingen kändes onödig □ □ □ 

9 Återkopplingen oroade mer än den hjälpte □ □ □ 

 

 

 Uppföljningsfrågor av 

gruppresultatredovisningen 

Ja Nej Vet ej 

10 Jag kände igen mig i de resultat som redovisades □ □ □ 

11 När resultatet hade redovisats fanns det tid för 

grupparbete eller vidare diskussion 

 

□ □ □ 

12 Slutmålet med återkopplingsmötet var att skriva en 

handlingsplan/åtgärdsplan 

□ □ □ 

13 Det kändes värdefullt att få gruppresultatet presenterat □ □ □ 

14 Resultatredovisningen ledde till att vi började prata mer 

om hälsa och psykosocial arbetsmiljö 

 

□ □ □ 

15 Resultatredovisningen har lett till mer konkreta 

aktiviteter för att främja hälsa och arbetsmiljö 

□ □ □ 
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Till Dig som besvarat afa-enkäten. 

 

Mitt namn är Johan Magnusson och är anställd som företagssköterska på Hälsan & 

Arbetslivet. Just nu vidareutbildar jag mig till företagssköterska i Lund via Arbetslivsinstitutet 

och som projektarbete har jag valt att utvärdera återkopplingen av afa-enkäten. 

 

Som en del av ………………. arbetsmiljösatsning har du erbjudits att besvara en enkät med 

frågor kring hälsa, livsstil och arbetsmiljö. För att utvärdera hur återkopplingen på individ och 

gruppnivå har uppfattas, ber vi Dig att fylla i ett enkelt frågeformulär. 

 

Frågeformuläret kommer att behandlas konfidentiellt och all redovisning av resultat sker utan 

möjlighet att identifiera enskilda individer. Syftet med utvärderingen är att Hälsan & 

Arbetslivet tillsammans med personalavdelningen på …………..skall få ett underlag för att 

förbättra arbetet med afa-projektet.  

 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

Hör gärna av dig on Du har frågor eller synpunkter på enkäten. 

 

 

 

 

 

Johan Magnusson  031-7083202 

Hälsan & Arbetslivet  johan.f.magnusson@vgregion.se 

Lilla Bommen 2 

41104 Göteborg 



 

 

     Bilaga 3 (3) 

Jämförelsestatistik från ”Slutrapport: Del 1 Arbete och hälsa inom process och 

verkstadsindustrin AHA-projektet”.  

 

SCV=Södra Cell Värö, SESB= Stora Enso Skutskärs Bruk, SMT= Sandvik Materials 

Technology och VLAB= Volvo Lastvagnar Produktion Göteborg. 

 

 


