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SAMMANFATTNING 

 

Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som påverkar allt fler individer och måste 

tas på allvar. Individer med psykisk ohälsa har generellt sämre livsstil och levnadsvanor 

än övriga befolkningen i samhället. Därför rekommenderas det att samhället gör insatser 

för denna målgrupp. 

    Projektet Livsstilscoacherna är ett projekt som syftar till att främja hälsan för 

individer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Deltagarna ska med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa coacha, inspirera, motivera och vägleda andra med psykisk 

ohälsa mot hälsosammare livsstil och levnadsvanor. Syfte med studien var att utvärdera 

projektets första tid, med fokus på deltagarnas förväntningar och upplevelser av projekt 

och utbildning samt deltagarnas kunskapsutveckling. Intresset var även att se om 

deltagarna ansåg att projektet kunde genomföras på annorlunda vis.  

    Studien genomfördes med en kvalitativ intervjustudie med det målinriktade urvalet 

av deltagarna i projektet. Materialet analyserades med hjälp av en manifest 

innehållsanalys som tar ut det synligt och uppenbara i intervjuerna. Resultatet visade att 

deltagarna upplevde stora brister med förankringen och uppbyggnaden av projektet och 

menar att det skulle ha funnits en tydligare plan med mål och syfte, samt en bättre 

projektledning.  

   Utbildningen upplevdes som bra med hög kvalité och med en bra lärare. Trots det 

ansåg de att de skulle fått mer kunskap om coaching. Rekommendationerna för 

projektet är att arbeta fram en bra arbetsstruktur som alla medarbetare kan arbeta efter. 

Vidare rekommenderas det även att fortsätta utvärdera projektets kommande delar för 

att kunna fortsätta förbättra och förändra för att uppnå gott resultat.  

 

Nyckelord: Coaching, ledarskap, projekt, psykisk sjukdom, utbildning.



 
 

ABSTRACT 

 

Mental illness is a globally growing problem that affects more individuals and must be 

taken seriously. Individuals with mental illness have generally poorer lifestyle and 

living habits than the general population in the community. Therefore it is 

recommended that the community makes efforts for this target group. 

    Project Lifestyle Coaches is a project that aims to promote the health of individuals 

with mental illness and disabilities. Based on their own experience from mental illness 

the participants shall coach, inspire, motivate and guide others with mental illness 

towards healthier lifestyles and living habits. The purpose with this study was to 

evaluate the first stage of the project, with focus on the participant’s expectations of the 

project and its education as well as their developing knowledge. The interest was also to 

see if the participants thought that the project could be implemented in different ways. 

    The study was carried out with a qualitative study of interviews on the target-oriented 

participants. The material was analyzed with a manifest content analysis of the visible 

and obvious in the interviews. The results showed that the participants experienced 

significant deficiencies with anchorage of the construction of the project, they argue that 

there should have been a more visible plan of the target and the purpose, and also a 

stronger project management.  

    The experience of the education was good with high quality and a good teacher. 

Despite this the participants felt that they would have got more knowledge about 

coaching.  The recommendations for the project is to work for a solid structure that all 

can learn from. Further evaluation of the coming parts of this project is recommended to 

be able to improve and alter to achieve the best results. 

 

 

Key word: Coaching, education, leadership, mental illness, project.
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1. BAKGRUND 

Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som påverkar allt fler individer och måste 

tas på allvar av samhällets alla aktörer (World health organisation [WHO] 2013). 

Individer med psykisk ohälsa har generellt sämre livsstil och levnadsvanor än övriga 

befolkningen i samhället vilket även ofta påverkar den fysiska hälsan negativt.  Det är 

bland annat vanligt med fysiska sjukdomar som diabetes, leversjukdomar, 

övervikt/fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar när en individ lider av psykisk ohälsa. Det 

är även vanligt att det finns ett drog- eller alkoholmissbruk med i bilden (Forsberg, 

2009). Detta bidrar i sin tur till kortare livslängd, sämre ekonomi och upplevd 

livskvalité samt högre dödlighet jämfört med den övriga befolkningen. Förutom det kan 

det även påverka de sociala relationerna, arbetet, sysselsättningen, boendet och 

möjligheten till att vara delaktig och ha inflytande i samhället. Därför rekommenderas 

det att arbeta med denna grupp av individer i samhället och på samhällets alla plan 

(Forsberg, 2009; Socialdepartementet, 2012, s. 4, 6, 12; WHO, 2013, s. 7). 

 

1.1 Psykisk hälsa – en del av hälsan 

Inom begreppet hälsa finns det två inriktningar, det biomedicinska och det humanistiska 

perspektivet. Hälsa har länge setts ur det biomedicinska perspektivet där hälsa och 

sjukdom ses som motsatser och inte kan förekomma hos en individ samtidigt (Medin & 

Alexanderson, 2000, s. 40, 46). Inom biomedicinska inriktningen reduceras helheten av 

människan ner i mindre delar, exempelvis till kroppens organ, som i sin tur studeras var 

för sig. Synen på människan utgår från delar och inte som en helhet utifrån dess natur 

(ibid.). Genom åren har synen på sjukdom och hälsa förändrats och utvecklats åt en 

humanistisk inriktning som innebär att sjukdom och hälsa kan existera samtidigt hos en 

människa (Medin & Alexanderson, 2000, s. 82). Fokus ligger inte på den enskilde utan 

på samspelet mellan människan och dess omgivning, fysiskt, psykiskt, socialt och 

biologiskt (ibid.). Utifrån denna utveckling har även begreppet hälsa utvecklats; 

 

”Health is a state of complete physical, social and mental wellbeing, and not 

merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1998, s. 1). 

 

”Health is a resource which permits people to lead an individually, socially and 

economically productive life” (WHO, 1998. s.1). 
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WHO (2013) menar vidare att psykisk hälsa och välbefinnande är en del av den 

grundläggande definitionen av hälsa och beskriver det på följande vis; 

 

” Good mental health enables people to realize their potential, cope with the 

normal stresses of life, work productively, and contribute to their communities” 

(WHO, 2013, s. 5). 

 

I och med att synen på hälsa förändrats har även arbetet med hälsa fått ett nytt 

perspektiv och flyttat ut från primärvården ut i samhället, det hälsofrämjande arbetet, 

(WHO, 1986). År 1986 kom det fem handlingsstrategier i och med första internationella 

konferensen i Ottawa: att skapa en hälsoinriktad samhällspolitik, skapa stödjande 

miljöer för hälsan, stärka möjligheterna för insatser på lokal nivå, utveckla människors 

personliga färdigheter samt att förstärka hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser (WHO, 1986).  Det var även där begreppet 

hälsofrämjande myntades; 

 

"Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and 

to improve their health" (WHO, 1986. s 1). 

 

1.2 Det förebyggande arbetet i samhället 

1.2.1 Internationellt 

WHO (2013) har kommit med en ny handlingsplan för åren 2013-2020, Mental Health 

Action Plan. Handlingsplanen visar på hur psykisk ohälsa kan förebyggas inom det 

politiska fältet och inom lagstiftningen genom olika strategier och program som 

behandling, vård, rehabilitering och återhämtning (WHO, 2013, s. 5). Visionen för 

handlingsplanen är att psykisk hälsa ska främjas världen över, att individer med psykisk 

ohälsa inte ska kränkas. Handlingsplanen bygger på de mänskliga rättigheterna som 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, men även att det ska finnas rätt vård för 

att kunna uppnå full återhämtning och återvända till samhället med arbete och 

utbildning (WHO, 2013, s. 8, 10).  

 

1.2.2 Nationellt 

Sverige är ett demokratiskt samhälle där alla människor ska ha lika värde med jämlika 

möjligheter till att vara delaktiga och ha inflytande, ”Rätten till delaktighet och 
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inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder” (Regeringen, 2008, s. 42). Tillsammans med elva 

målområden är det övergripande målet för den svenska folkhälsan ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Regeringen, 2008, s. 21). Trots detta är hälsan ojämnt fördelad även i det svenska 

samhället och den psykiska ohälsan har ökat sedan 1990-talet. Fem till tio procent av 

den svenska befolkningen lider av någon form av psykisk ohälsa, detta kan vara i form 

av depression, ångest, schizofreni eller andra psykoser och missbruk 

(Socialdepartementet 2012, s. 5).  

    År 2012 kom Socialdepartementet i Sverige med en handlingsplan med tre viktiga 

områden för att förebygga och främja psykisk ohälsa i det svenska samhället:  

- En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god 

kvalité. 

- Tillgång till arbeten och anpassad sysselsättning, och   

- Möjlighet till delaktighet och inflyttande (Socialdepartementet, 2012, s. 10).  

 

1.2.3 Lokalt  

År 2008 gjorde Blekinges kommuner en brukarundersökning för personer som har 

någon form av psykisk funktionsnedsättning och får någon form av insats från 

psykiatrin i Blekinge. Funktionsnedsättning är ett ord som förekommer i föreliggande 

studie och är ett relativt nytt begrepp och används bland annat när det handlar om att en 

individ har en psykiskt nedsatt förmåga att kunna genomföra något och kan beskrivas på 

följande vis:  

 

”Nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till 

följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur” (Arnhof, 2008, s. 11). 

 

Brukarundersökningen gjordes för att kunna synliggöra vilka behov individer med 

psykisk funktionsnedsättning har men även vad de behöver för att kunna leva ”som alla 

andra” i samhället (Sandström, Bohman & Strandberg, 2011, s. 1). Utifrån denna studie 

gick det att konstatera att individer med psykisk funktionsnedsättning i Blekinge mår 

som målgruppen generellt gör ur ett internationellt och nationellt perspektiv, sämre än 
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den övriga befolkning (Sandström et al., 2011, s. 31). Blekingeparaplyet ”Återhämtning 

från psykisk ohälsa” är ett projekt som utvecklades från denna brukarundersökning och 

är ett sammarbete mellan projektägarna, Intresseföreningen för schizofreni och andra 

psykoser (IFS-AP), brukarorganisationerna och landstings- och kommunpsykiatrin 

(Projektbeskrivning av projektet ”Livsstilscoacher”, n.d.). Paraplyprojektet består av 

fem delprojekt: Pengar, vänner och psykiska problem, Kultur och hälsa, 

Livsstilscoacherna, Klara Livet och Kunskap för evidensbaserad praktik. Dessa fem 

delprojekt riktar sig åt individer med psykisk funktionsnedsättning, eller befinner sig 

långt från arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamna i utanförskap. Men de riktar 

sig även till personal inom kommun- och landstingspsykiatrin för att öka förståelsen och 

kunskapen för personer med psykiska funktionsnedsättningar (ibid.). 

    Delprojektet Livsstilscoacherna går ut på att rekrytera individer med egen erfarenhet 

inom psykisk ohälsa och funktionsnedsättning och utbilda de till livsstilscoacher 

(Projektbeskrivning av projektet ”Livsstilscoacher”, n.d.). Utbildningen som syftar till 

att öka kunskaperna kring ämnena kost, fysisk aktivitet, hälsa, ekonomi, motiverande 

samtal och coaching varade under några veckor på hösten 2013 (Livsstilscoacherna, 

2013). Detta för att sedan kunna direkt verka mot personer med psykiska 

funktionsnedsättningar genom att inspirera, motivera och vägleda dem i en process mot 

hälsosammare livsstil och levnadsvanor och ge ekonomisk rådgivning 

(Projektbeskrivning av projektet ”Livsstilscoacher”, n.d.). Livsstilscoacherna ska även 

föra dialoger och kunskapsutbyten med personal inom Blekinges kommuner och 

landsting. Detta för att kunna förmedla nya redskap och kunskaper om hur personalen 

kan inspirera och motivera brukare till sundare val i vardagen, ekonomisk planering och 

göra fritids- och kulturaktiviteter mer tillgängliga för målgruppen (ibid.).  

 

1.3 Projekt och utvärdering 

Ordet projekt härstammar från det latinska ordet projectum och betyder idé och utkast 

för metod att uppnå visst resultat (Ahlin, Arnesson & Marcusson, 2011, s. 12).  

Projektledning kommer från det engelska ordet project management och innebär dels 

den person som leder projektet, projektledaren, men även hur projektet planeras, 

organiseras, genomförs och avslutas (Ahlin et al., 2011, s. 12-13; Antvik & Sjöholm, 

2012, s.11). Kriterier för att det ska räknas som ett projekt är att det finns tydliga mål 

som alla projektmedarbetare har accepterat och kan arbeta med. Att projektet är 

temporärt och bara finns under den tid som är utsatt för att klara uppgiften, ett projekt är 
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även begränsat med resurser samt unikt då ett projekt är aldrig ett annat likt även om det 

skulle finnas likheter (Andersen, Grude & Haug, 1986/2013, s.18-19; Antvik & 

Sjöholm, 2012, s.10, 25). 

    Det är även viktigt med ett bra ledarskap för att ett projekt ska kunna uppnå bra 

resultat, det är ledarens uppgift att motivera, vägleda och utveckla medarbetarna för att 

projektet ska uppnå bra resultat (Antvik och Sjöholm 2012, s 11; Larsson & Vinberg, 

2010; Nilsson, Hertting, Petterson & Theorell 2005). 

    I ett projekt som Livsstilscoacherna är det viktigt att genomföra utvärderingar under 

processens gång. En utvärdering går ut på att systematiskt samla in, analysera och 

rapportera information från ett projekt för att lära av erfarenheterna. Detta för att kunna 

förändra, förbättra och förnya inför kommande gånger men även för att kunna uppnå bra 

resultat (Ahlin et al., 2011, s. 39, 104; Andersen et al., 1986/2013, s 39, 141; The Health 

Communication Unit [THCU], 2005).  

 

1.4 Erfarenheter av liknande projekt 

    Ammentorp, Uhrenfeldt, Angel, Ehrensvärd, Carlsen och Kofoed (2013) beskriver 

coaching som att hjälpa individer till att förbättra sin självkänsla och förtroende och på 

så sätt förbättra sin hälsa. Men även att ge individer nya synsätt på som kan påverka 

hälsan positivt.  

    Forsberg (2009) har genomfört ett projekt för individer med psykisk ohälsa för att 

förbättra deras fysiska hälsa genom att förbättra deras livsstil och levnadsvanor. 

Projektet gick ut på att utomstående coacher höll två sammankonster i veckan både 

praktiska och teoretiska angående kost och fysisk aktivitet under ett år, för boende med 

kommunalt stöd. Resultatet visade att ett hälsoprogram där någon coachar deltagarna 

inom livsstilsfrågor startar en process av längtan till en bättre hälsa och ett större 

välbefinnande samt ökad begriplighet och hanterbarhet (Forsberg, 2009). Det öppnar 

upp för önskningar att bli starkare, minska i vikt, få en ökad kondition samt öka sina 

kunskaper om kost och fysisk aktivitet både praktiskt och teoretiskt. Deltagandet i en 

sådan invention kan även ge deltagarnas vardag ny innebörd samt att det skapar 

möjligheter till nya sociala relationer och socialt stöd. Det kan även ge deltagare med 

psykiskt funktionshinder nytt hopp om att finna en återhämtning från sitt psykiska 

funktionshinder (ibid.).  

    Brown och Smith (2009) har hittat liknande resultat genom ett liknande projekt, en 

kort hälsointervention, som bestod av fem sammankomster på ett vårdboende. Där var 
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det däremot de vårdanställda som coachade patienterna genom motiverade samtal om 

livsstilsfaktorerna kost och fysisk aktivitet. Brown och Smith (2009) visar på att den 

coachningen gav ett resultat av hälsan i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen då det gällde minskning i vikt samt ökning av motion.   

    Föreliggande studie syftar till att genomföra en utvärdering av projektet 

Livsstilscoacher med hjälp av intervjuer, av projektets första tid, med fokus på 

deltagarnas förväntningar och upplevelser på projektet och utbildningen, samt 

deltagarnas kunskapsutveckling. Intresset fanns även att se om de ansåg att projektet 

kunnat göras annorlunda. Detta för att kunna utveckla metoder om hur individer med 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan coacha, inspirera, motivera och vägleda andra 

med psykisk ohälsa mot hälsosammare livsstil och levnadsvanor och på så sätt främja 

den psykiska hälsan i samhället. 

 

2. SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka deltagarna upplevelse av delprojektet 

livsstilscoacherna 

 

2.1 Frågeställningar 

- Vad var deltagarnas förväntningar på projektet och vad är deras upplevelse av 

det? 

- Vad var deltagarnas förväntningar på utbildningen och vad är deras upplevelse 

av den? 

- På vilket sätt har utbildningen bidragit med nya kunskaper för deltagarna? 

- Hade det kunnat göras annorlunda? 

 

3. METOD 

Föreliggande utvärderingsstudie genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. I en 

kvalitativ design är utgångspunkten att använda sig av språket för att kunna ta del av 

deltagarnas inre värld, förstå dess helhet och verklighet (Bryman, 2008/2011, s. 40-41; 

Yin, 2011/2013, s. 19-22). 

 

3.1 Urval 

Urvalet för föreliggande utvärderingsstudie var målinriktat vilket innebär att 

utvärderaren valt att inte ha som syfte att slumpmässigt ta ut deltagare till 
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undersökningen (Bryman, 2008/2011, s. 392; Yin, 2011/2013, s. 93). Syftet med ett 

målinriktat urval är för att deltagarna i projektet Livsstilscoacherna är de som kan ge 

utövaren relevanta svar till studiens syfte. Målinriktat urval bidrar även till att ge 

utvärderaren en ökad förståelse för och insikt om ämnet på ett djupare plan (ibid.). 

Urvalet bestod av sju deltagande med en relativt jämn fördelning av könen, fyra kvinnor 

och tre män med varierande åldrar mellan 30- 50, samt utbildning och 

yrkeserfarenheter. 

    Första gången studien presenterades för deltagarna i projektet var i augusti månad 

2013 på ett första genomgångsmöte av huvudprojektledare och projektledare. Syftet 

med studien har ändrats under höstens gång från att se på deltagarnas egen hälsa, till att 

utvärdera deras upplevelse, förväntningar och kunskapsutveckling av den gångna tiden i 

projektet. 

 

3.2 Datainsamling 

För att få reda på deltagarnas upplevelse och förväntningar av projektet och 

utbildningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

(Bryman, 2008/2011, s. 206, 415; Yin, 2011/2013, s. 138-140). En semistrukturerad 

intervju med en intervjuguide är en uppsättning frågor inom det specifika området som 

kan variera i ordningsföljd i intervjuerna (ibid.). Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer var att om nya frågor uppkom under intervjun, kunde dessa ändå ställas om 

de ansågs vara viktiga för studiens syfte och att det gick att ställa följdfrågor under tiden 

(ibid.).  

    Projektledare och projektansvarig för Livsstilscoacherna hade från början informerat 

deltagarna om att projektet kommer att utvärderas och detta genom intervjuer samt att 

det skulle utföras av en extern utvärderare. Men för att klargöra syftet med denna del av 

utvärderingen som ändrats under tidens gång samt att intervjuerna kom att spelas in, 

som är ett vanligt tillvägagångssätt för att registrera intervjuer (Bryman, 2008/2011, s. 

420, 428), fick alla deltagare innan intervjun startade läsa igenom ett informationsbrev 

(bilaga 1) från utvärderaren och skriva under detta.  

    Intervjuguiden (bilaga 2) har utgått från frågor om upplevelse och förväntningar av 

projektet och utbildningen samt frågor kring kunskapsutvecklingen under den tid 

projektet pågått, från augusti 2013 till februari 2014 när intervjuerna gjordes. För att få 

en avslappnad, bekväm och trygg intervju för deltagarna valdes det att ställas en 

inledande fråga, ”Kan du berätta om vad delprojektet Livsstilscoacherna handlar 
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om?”. Intervjuerna har även genomförts i en välkänd miljö för deltagarna, detta för att 

de ska känna sig bekväma och för att kunna få bra svar, vilket Bryman (2008/2011, s. 

421-423) och Yin (2011/2013, s. 43, 120-121) rekommenderar att göra. Av den 

anledningen utfördes sex av sju intervjuer på deltagarnas arbetsplats i Ronneby och den 

sjunde intervjun utfördes i ett konferensrum på Blekinge Kompetenscentrum i 

Karlskrona, där deltagarna utförde sin utbildning. Yin (2013, s. 174) påpekar att genom 

att spela in intervjuerna kan det öka precisionen på en studie, då det går att återlyssna på 

materialet gång på gång. Detta är även något som Bryman (2008/2011, s. 428-432) 

menar är en viktig del av analysen, men även att det viktigt att transkribera och 

analysera i anslutning till när intervjuerna genomförts, vilket är gjort i denna studie. 

Intervjuerna varierade tidsmässigt från 10-27 minuter och skedde under tre halvdagar 

under en och samma vecka i februari 2014. 

 

3.3 Analys 

Lundman och Graneheim (2004) förespråkar att antingen göra en manifest eller latent 

innehållsanalys då det gäller kvalitativa studier. Manifest innehållsanalys tar ut det 

texten påvisar, det vill säga det som är synligt och uppenbart, för att sedan kategorisera 

detta, medan en latent innehållsanalys tar fram de underliggande faktorerna i texten 

(ibid.). Denna studie använde sig av en manifest innehållsanalys, då intresset var att ta 

fram det synliga i vad deltagarna sade om sin upplevelse, sina förväntningar och 

kunskapsutveckling av projektet och utbildningen (ibid.). När de inspelade intervjuerna 

var genomlyssnade och transkriberade lästes materialet igenom ett antal gånger för att få 

en helhetsbild och känsla för vad respektive deltagare sagt i respektive intervju. Detta 

gjordes för att kunna analysera materialet på rätt sätt och för att ta fram det manifesta i 

analysen. Enligt Lundman och Graneheim (2004) kan även en intervju kallas för en 

analysenhet. Det viktiga med studiens analysenhet var att enheten, i detta fall intervjun, 

var tillräckligt stor för att ge en helhet samt tillräckligt liten för att kunna hanteras i 

analysprocessen. 

    I börja med analysen togs det ut domäner som motsvarade en grövre strukturering av 

intervjutextens innehåll och som sammanföll med innehållet i intervjuguiden (bilaga 2) 

(Lundman & Graneheim, 2004). Domänerna som togs ut ur analysenheterna var 

”Projektet” och ”Utbildningen”. ör att komma vidare med materialet togs det sedan ut 

meningsenheter ur de grövre strukturerade domänstyckena, något som Lundman och 

Graneheim (2004) beskriver som ord, meningar eller stycken ur texten, för exempel se 
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bilaga 3. Därefter kondenserades meningarna, som innebar att överflödiga ord togs bort 

och meningarna gjordes kortare, utan att innebörden och tyngden av meningarna 

försvann (ibid.). När ovanstående process var gjord abstraherades den kondenserade 

texten, vilket innebar att de kondenserade meningarna fick en kod. Det viktiga med 

denna kod var att den syftade tillbaka på innehållet i meningsenheten (ibid.). Utifrån 

koderna skapades det sedan fem huvudkategorier med tio underkategorier från 

domänstycket Projektet och fem huvudkategorier med nio underkategorier från 

domänstycket Utbildningen. Detta för att inte någon viktig del av texten som kunde ha 

betydelse för studiens syfte skulle falla bort, vilket även Lundman och Graneheim 

(2004) rekommenderar.  

 

3.4 Etiskt övervägande 

Då studien inriktat sig på ett delprojekt om psykisk ohälsa och funktionsnedsättning kan 

det ses som ett känsligt ämne, trots att det inte är hälsan i sig som är i fokus. Deltagarna 

i projektet var även av den karaktären att de själva hade erfarenhet men återhämtat sig 

från psykisk funktionsnedsättning, därför gjordes det en egen etisk granskning (se 

bilaga 4). Detta för att inte på något vis riskera att skada deltagarna. Dock är det viktigt 

att påpeka att deltagarna i projektet själva har valt att medverka i projektet och var väl 

medvetna om att det skulle ske utvärderingar i projektets olika delar. För att uppnå 

informationskravet i föreliggande studie skedde det en muntlig och skriftlig presentation 

av studiens syfte och hur den kommer att gå till. De tilltänkta deltagarna fick även 

informationen att det är helt frivillig att delta i studien och att de kunde avböja studien 

när de ville (Bryman, 2008/2011, s. 131). Samtyckeskravet uppnådes genom att 

deltagarna själva fick bestämma över sitt deltagande och att alla var över 18 år därför 

krävdes det ingen vårdnadshavares godkännande (Bryman, 2008/2011, s. 132). För att 

uppnå konfidentialiteskravet som handlar om de uppgifter som samlas in under studiens 

gång, fick deltagarna även informationen om att det bara är utvärderaren som kommer 

att har tillgång till dessa data och att data kommer att förvaras på ett sådant ställe att 

inga obehöriga kommer åt dem samt att all data kommer att avidentifieras. Deltagarna 

fick även informationen om att data som samlats in till denna studie enbart kommer att 

användas till detta syfte, och då uppfylldes även nyttjandekravet (ibid.). 
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4. RESULTAT 

Resultatet av innehållsanalysen har sin grund i de frågor som togs upp i intervjuguiden. 

Det gjordes en indelning av två domäner, Projektet samt Utbildningen, och utifrån dessa 

skapades sedan huvudkategorier med underkategorier. Projektet fick fem 

huvudkategorier med sammanlagt fyra underkategorier och Utbildningen fick fem 

huvudkategorier med sju underkategorier. I resultatet presenteras citat från deltagarna 

och för att kunna hålla anonymitet i resultatet kommer deltagarna enbart benämnas som 

deltagare. 

 

4.1 Förväntningar på projektet innan start 

Förväntningarna på projektet innan det startade var att det skulle bli roligt och 

spännande. Framförallt var förväntningarna stora då det gällde att få arbeta med psykisk 

ohälsa på ett sätt som deltagarna många gånger själva saknade under deras 

sjukdomsperiod. Att där var någon utomstående som visste vad de gick igenom och vad 

det handlade om, men även att det skulle vara givande för dem själva. 

 

”Ja jag hoppas ju att projektet kan göra så […] att jag kan bidra att någon annan 

blir starkare och kommer på rätt kurs igen lite fortare. Jag känner väl att ha 

någon som själv varit i det svåra [?] var väl det jag saknade mycket under min 

period.” 

 

”Att det skulle vara givande för mig själv, […] att det skulle ge mig något att 

hjälpa andra människor i samma situation att må bättre, det var viktigt för mig i 

alla fall.” 

 

Sen fanns det även förväntningarna att kunna få lön för det som deltagaren redan gjorde 

fast inte fick betalt för. 

 

”Mina förväntningar på projektet var att få lön för det jag gör.” 

 

4.2 Uppfattning om vad projektet handlar om 

Deltagarnas uppfattning om vad projektet handlar om, var att de genom sin utbildning 

samt sin egna erfarenhet ska kunna vägleda, stötta och coacha andra individer med 

liknande problematik som de har återhämtat sig ifrån. Deltagarna uppfattade även att 
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livsstilscoacherna ska kunna vara ett komplement till social psykiatrin i Blekinge, de 

ska inte vårda utan bara vara som en stöttning och kunna komma med råd. Framför allt 

ska de coacha individer och visa att det går att återhämta sig samt ge tillbaka drömmar 

och hopp. 

 

”Ja, det handlar om att vi ska hjälpa personer med psykisk ohälsa och försöka 

coacha dem till bättre liv.” 

 

”Vi ska vara ett, vi ska inte vara något vårdande, utan mer ett komplement till 

psykiatrin, ett stöd som medmänniska.” 

 

”… faktum att vi har egen erfarenhet gör att vi förhoppningsvis lyckas ge dem ett 

stöd som ger tillbaka dem hoppet…” 

 

Det fanns även uppfattning att projektet vänder sig till de individer med svår till alvarlig 

psykisk diagnos som är långt utanför samhällets gränser, men även till dem som lider av 

kraftigt missbruk och psykoser.   

 

”Tyvärr krockar ledningens uppfattningar med vad livsstilscoacherna är för någonting 

och vad livsstilscoacherna ska göra […] missbruk är minst lika viktigt som t.ex. 

schizofreni [] missbruket ingår i den psykriatriska del och det är det jag vill jobba 

med.” 

 

4.3 Upplevelse utav projektet 

4.3.1 Blandade upplevelser 

Upplevelsen för deltagarna i delprojektet Livsstilscoacherna var väldigt blandade, vissa 

delar av projektet har fungerat jättebra och deltagarna var nöjda. Dock fanns det även 

delar i projektet som upplevdes mindre lyckade och det var det som gjorde att 

upplevelsen var blandad. 

 

”… upplevelsen just nu är inte så bra…” 

 

”Upplevelsen har varit både söt och besk.” 
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4.3.2 Oklarheter vad det är som ska hända och göras 

En av upplevelserna av den tid projektet har varit var att den har varit oklar och otydlig 

redan från början. Det var mycket som gruppen livsstilscoacher inte fått reda på eller 

förstått då det gäller vad det är de ska göra eller vad deras arbetsuppgifter är och 

kommer att vara. Dessa oklarheter har lett till att deltagarna har känt att de har stått och 

stampat och att fokus på vad de egentligen ska göra har försvunnit och detta har varit 

frustrerande för dem. 

 

”Det har varit lite oklart, det har varit mycket som skulle redas upp här innan…” 

”Jag upplever väl, hm, man vet inte riktigt vad man har för arbetsuppgifter och så 

här…”  

 

”… alla oklarheter vad gruppen ska göra.” 

 

4.3.3 Projektets uppbyggnad 

Det är mycket påtagligt av analysen att upplevelsen var att projektet skulle varit bättre 

förankrat från början innan det startade, vilket hade inneburit en stadigare grund att stå 

på när allt väl kom i gång. Mer saker skulle ha varit klara och på plats innan deltagarna 

blev inblandade i projektet. Upplevelsen hos deltagarna var att det saknats klara 

riktlinjer på vad det är som ska hända och vad det är som gäller. De upplevde även att 

alla inte arbetade för samma mål och syfte med projektet, och att det skulle ha funnits 

en tydligare ram, plan med mål och syfte från början som alla var medvetna om. 

 

”Men vi har ju haft problem med olika definitioner, att ord står för olika saker 

och att vi inte jobbar för samma mål, det är väl sådana saker som man måste 

jobba med innan man börjar ett projekt.” 

 

”En tydligare plan, tydligare mål, syfte och allting sådant från början…” 

 

”Man bygger ingenting på något som inte är stabilt och det som har hänt är att 

allt är vint, otätt, ja det är ett fuskbygge hela skiten.” 
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4.3.4 Dåligt ledarskap 

En annan upplevelse som är starkt påtaglig i analysen är att deltagarna tyckte att 

ledarskapet från projektledare till själva ledningen inte har fungerat i detta projekt. 

Projektet är ett pilotprojekt och ingen vet riktigt hur det ska skötas och ingen av 

deltagarna har varit med och byggt upp en organisation tidigare. Därför menade 

deltagarna att ledarskapet skulle varit bättre med bättre struktur och organisation, 

speciellt i en grupp med olika diagnoser att ta hänsyn till. Det upplevs även att en 

anledning till att det inte har fungerat var att det bara har funnits en projektledare på 

halvtid. Speciellt då vissa av deltagarna själva arbetar heltid och hälften av tiden vet de 

inte vad de ska göra. Upplevelsen var även att det saknats en ledare som har kunskapen 

att arbeta med en grupp som har psykisk ohälsa i bakgrunden, men även att det skulle ha 

funnits mer kunskap om gruppdynamik och hur olika individer fungerar ihop i grupp. 

Detta har gjort att det har varit mycket som har varit otydligt, ingen struktur på hur 

arbetet ska läggas upp och inget som egentligen varit organiserat. På grund av det har 

det även uppstått mycket brist på information och kommunikation mellan deltagarna 

själva och de som leder projektet. Det i sin tur har lett till mycket frustration för många 

och att det har känts som att det är ledningen mot dem. 

 

”… skulle varit mer tid från ledningen från början. Det räcker inte med en 50 

procent projektledare, bättre ledning.” 

 

”Sen den här att vi har en projektledare på 50 procent när vi andra ska jobba 100 

procent fungerar heller inte. Vi har ju ingen här halva tiden och detta är nytt för 

oss, vi vet inte vad vi ska göra.” 

 

”Kommunikationsbrister i gruppen men också mellan dem och de som leder 

projektet…” 

 

4.4 Projektets påverkan 

Tidigare analysenhet har påvisat att upplevelsen utav projektet har varit upp och ner 

men trots detta upplever ändå många av deltagarna att projektet har gett dem en positiv 

påverkan på dem. Bland annat då det gäller att de har någonstans att gå till på dagarna, 

att de har fått en sysselsättning, ett jobb, att de känner sig behövda igen samt att de kan 

använda sig av sina egna erfarenheter för att hjälpa andra. 
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”… känns det mycket positivt att känna sig behöv”. 

 

”… att man har fått, fått, en mening eller vad man ska säga ett jobb är ju viktigt 

för en…” 

 

Upplevelsen var även att projektet har påverkat deltagarna negativt så pass mycket att 

det har funnits starka funderingar på att hoppa av då det varit för många motgångar i 

projektet som helhet. 

 

”Detta har ju då påverkat mig negativt […] jag har funderat på att hoppa av 

ganska så många gånger…” 

 

4.5 Projektets påverkan på deltagarnas mående 

Det uppkom mer överraskande saker i analysen av intervjuerna som är av stort intresse 

och det var att upplevelsen av deras egna mående många gånger blivit sämre. Att deras 

egna psykiska hälsa gått tillbaka och att det var tungt. Det fanns funderingar på om 

orken finns för att hjälpa andra efter alla turer fram och tillbaka i detta projekt. Andra 

menade att de är glada att de har varit så pass friska i sin egen problematik att de har 

fixat alla turer annars hade de nog blivit sjuka igen. 

 

”Det är sorgligt för just nu kan inte jag tänka mig att gå ut och coacha någon. Då 

måste jag vara starkare än vad jag är nu och nu tycker jag att de har brutit ner 

mig lite för mycket för att jag ska klara det.” 

 

”… jag är glad att jag är frisk i dag för annars hade det varit ännu jobbigare än 

vad det har varit och är…” 

 

”… på så sätt att jag har gått ner i min psykiska ohälsa igen vilket är ganska 

komiskt egentligen att min psykiska hälsa har försämrats när projektet handlar 

om återhämtning.” 
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4.6 Förväntningar på utbildningen innan start 

Första frågan från intervjun angående utbildningsdelen var vilka förvätningar de hade 

på utbildningen innan den startade och utifrån analysen som har genomförts går det att 

se att förväntningarna var väldigt olika. Det fanns både positiva och negativa 

förväntningar på utbildningen innan den startade. 

 

”Att det skulle vara givande” 

 

”Mina förväntningar på utbildningen påverkades mycket negativt på grund av att 

ledningen var inkompetent…” 

 

”… förväntningarna var att bara få lära mig mer och då framförallt om coaching. 

Då jag inte vet något om det sedan tidigare”. 

 

”… jag han inte ha några förväntningar.” 

 

4.7 Upplevelse utav utbildningen 

En del av projektet var att deltagarna skulle genomgå en utbildning inom ämnena kost, 

fysisk aktivitet, hälsa, ekonomi och motiverande samtal samt i coaching. Upplevelsen 

utav utbildningen som helhet har varit väldigt bra och positiv. Deltagarna upplevde att 

läraren som har hållit i utbildningen var väldigt organiserad, strukturerad och lugn något 

som gjorde att deltagarna kände att de har lärt sig mycket på den korta tid utbildningen 

var. Deltagarna tyckte även att utbildningen höll en hög kvalité och var inspirerande 

vilket både lyfte dem som enskild person samt deras kommande yrkesroll. 

 

”Jag upplevde utbildningen som väldigt bra.” 

 

”Utbildningen har varit jätte bra hon har struktur i arbetet och hon är 

professionell och lärt mig väldigt mycket…” 

 

”… ja den höll en hög kvalité och inspirerande och lyfte både mig själv som 

person och till den kommande yrkesrollen…” 
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4.8 Utbildningens påverkan 

Trots att upplevelsen av utbildningen var väldigt positiv och bra har den påverkat 

deltagarna olika. En del av deltagarna tycker att utbildningen har gjort dem starkare i sig 

själva där de har lärt sig om sina styrkor och svagheter. 

 

”... jag har blivit lite säkrare i mig själv.” 

 

”… jag har lärt mig att inse mina egna styrkor och svagheter.” 

 

Där fanns även åsikten att utbildningen inte påverkat någonting. 

”Ingenting” 

 

4.9 Utbildningens uppbyggnad 

4.9.1 Bra upplägg 

Utifrån analysen gick det att konstatera att även om upplevelsen och påverkan utav 

utbildningen var positiv för många av deltagarna var där en del åsikter om upplägget på 

utbildningen. Där var en del av deltagarna som inte hade några synpunkter på upplägget 

för utbildningen men de flesta var väldigt nöjda med upplägget med tanke på att det var 

en liten grupp och vissa är bara med på 25 procent och andra 100 procent. Deltagarna 

menade även att det var positivt med utomstående föreläsare, lagom med uppgifter samt 

lagom mellan gångerna och tiden på dagarna. 

 

”Ja… svårt att säga med tanken på att där är de person som går 25 procent 

andra 100 procent i samma grupp.”   

 

”Upplägget är ok.”  

 

4.9.2 Utbildningen skulle kunna varit längre  

Där fanns de deltagare som ansåg att utbildningen skulle kunna ha varit under en längre 

period för att hinna smälta alla nya intryck. 

 

”… ja mer tid kanske att det blev förlagt på en längre period, fler månader, så att 

man hade hunnit smälta allt.” 
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”Ja, längre och mer arbete i stället för så komprimerat på så kort tid” 

 

4.9.3 Djupare inom de olika ämnena 

Det går även att läsa utifrån analysen att en del av deltagarna trots den positiva 

uppfattningen om upplägget ändå hade önskat sig att de kunde ha fördjupat sig lite mer 

inom de olika ämnena som de själva tyckte var intressanta. 

 

”… skulle finnas möjlighet till att fördjupa sig inom det man helst vill jobba 

med…” 

 

4.10 Kunskaper 

4.10.1 Kunskaper från tidigare utbildning 

Gruppen som helhet har väldigt olika bakgrunder som gör att det finns olika 

förkunskaper angående de ämnen som deltagarna har gått igenom i sin utbildning. 

Utbildningar och förkunskaper som finns i gruppen är beteendevetenskap, socionom, 

sjuksköterska och friskvårdskonsulent.  

 

”Jag har friskvårdskonsulentsutbildning i bakgrunden samt 

undersköterskeutbildningen så jag hade rätt mycket bakgrundskunskaper…”  

 

”Ganska så stora då jag bland annat har beteendevetenskap i botten.” 

”… ja i och med att jag är socionom och har jobbat i många år med det.” 

 

4.10.2 Allmänna 

Där var även de deltagare i gruppen som hade allmänna kunskaper om kost, träning och 

ekonomi då det dels var ett intresse på personligt plan. 

 

”Egentligen hade jag väl inga. Jo jag tränar och så och jag är ju intresserad av 

de andra ämnena privat så men jag har inte utbildning sedan tidigare inom 

ämnena.” 

 

”… hälsa, kost och ekonomi är ju grundläggande så att säga, vad gemene man 

kan.” 
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4.10.3 Fått tillräcklig med kunskap 

Analysen visar att deltagarna överlag upplever att de har kunnat tillgodose sig den 

kunskap de fått på ett positivt sätt och att de känner sig trygga i det de fått gällande kost, 

fysisk aktivitet, hälsa och ekonomi. De har fräschat upp gammal kunskap men 

utbildningen har även gett dem nya infallsvinklar och ny förståelse på hur saker och ting 

kan förhålla sig. Dock menar deltagarna att det kan vara svårt att veta vilka kunskaper 

de kan behövas ha innan de börjat coacha andra individer. 

 

”Nya infallsvinklar, synvinkel andras erfarenheter…” 

 

”Tycker att kunskapen vi fått inom ämnena är ok, den räcker” 

 

”Det är ju svårt att veta innan vad de vill bli coachade i eller vad det är som 

kommer upp, men ja jo jag känner nog mig rätt trygg i det.” 

 

”… ja utbildningen har bidragit med nya kunskaper på ett positivt sätt.” 

 

4.10.4 Mer kunskaper gällande coaching 

Trots upplevelsen av att de fått tillräckligt med kunskap inom de övriga ämnena i 

utbildningen, uttryckte deltagarna väldigt tydligt att de inte hade några förkunskaper 

angående coaching eller vad det egentligen innebär. Det framgick väldigt tydligt att 

detta var något deltagarna önskade sig mer av samt bredare utbildning och praktiska 

övningar  

 

”Men jag hade inte så mycket erfarenhet av coaching eller vad det innebar”. 

 

”Dock tycker jag att det behövs mer kunskap kring det coachande 

förhållningsättet…”  

 

”… och mer praktiskt kanske, praktiska övningar så att säga.” 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Förväntningarna på projektet innan start var stora och deltagarna såg fram emot att få 

börja arbeta med att hjälpa andra med samma problematik som dem själva. Tyvärr 

uppfylldes inte deras förvänta fullt ut, då de upplevde stora brister med förankringen 

och uppbyggnaden av projektet och menar att det skulle ha funnits en tydligare plan 

med mål och syfte, samt en bättre projektledning. Utbildningen blev bättre än förväntat 

och upplevdes som bra med hög kvalité och lärare, det som skulle kunna förändras är 

längden på utbildningen samt mer inblick och kunskap om coaching.  

    Upplevelsen deltagarna delade innan projektet startade vara att projekt skulle bli 

spännande och roligt då de skulle få chansen att arbeta med psykisk ohälsa på ett nytt 

sätt, genom att inspirera, motivera och vägleda andra i en process mot hälsosammare 

livsstil och levnadsvanor, genom egna erfarenheter.  Enligt Medin och Alexandersson, 

(2000, s.82) är det viktigt att se hela människan i den kontext denna befinner sig därför 

är det av vikt att titta på just livsstil och levnadsvanor för att förbättra både den fysiska 

och psykiska hälsan. Projektet som helhet passar även in på definitionen om vad 

hälsofrämjande insats handlar om, att möjliggöra för individer att själva ta kontroll över 

deras hälsa (WHO, s.1 1986). Både Socialdepartementet (2012) och WHO (2013) har 

kommit ut med nya handlingsplaner och menar att det är viktigt att göra insatser i 

samhället för att främja den psykiska hälsan. Delprojektet Livsstilscoacherna, är ett bra 

exempel på en sådan insats, som kan komma med bra underlag för att stärka 

forskningen kring ämnet psykisk hälsa och hur den kan främjas. 

    Resultatet utifrån intervjuerna visar att alla deltagare inte dela samma uppfattning om 

vilken målgrupp projektet vänder sig mot. Uppfattningen finns att deltagarna ska hjälpa 

personer som är långt utanför samhällets gränser och som har svåra missbruk och 

psykoser, en målgrupp som inte beskrivs i projektbeskrivningen och därför upplevs det 

som att alla inte arbetar för samma mål med projektet.  

    Deltagarna upplever även att projektet inte varit helt förankrat från början och saknat 

en tydlig grund att stå på med en plan, mål och syfte, då många saker inte varit klara när 

projektet startade. Det här har resulterat i att de inte har förstått eller kunnat utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt, men även att det uppstått samarbetssvårigheter i gruppen. 

Deltagarnas negativa upplevelser om projektet skulle mångt och mycket kunnat 

förhindras om det hade funnits en tydlig projektplan med tydliga mål som deltagarna 

varit med och planerat, något som Andersen et al. (1986/2013, s. 32, 43) stödjer. 
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Upplevelsen av att deltagarna inte vet sin arbetsroll hänger samman med att det saknas 

en väl preciserad målbeskrivning. Andersen et al. (1986/2013, s.30, 44) menar att det är 

lättare att utföra ett arbete om där finns konkreta uppgifter som ska utföras samt om 

underlaget för aktiviteten är klart. Därför är det viktigt med bra arbetsmetoder och 

arbetsstruktur i ett projekt. För att få en bra struktur på arbetet går det att använda olika 

modeller och verktyg med en Work Breakdown Structure (WBS) är det lätt att dela upp 

projektets omfattning i hanterbara delar och då få en bra struktur på arbetets (Antvik & 

Sjöholm, 2012, s. 65). Livsstilscoacherna kan även ses som en hälsofrämjande insats 

och därför går det även att använda en planering- och utvärderingsmodell. För att 

underlätta planeringen av en insats finns det planering- och utvärderingsmodeller för att 

i ett tidigt stadie strukturera upp en ordentlig plan för vilka behov och prioriteringar som 

skall göras i insatsen. Naidoo och Wills (2009, s. 275-280) rekommenderar bland annat 

Ewles och Simnett planeringsmodell ”Flowchart for planning and evaluation”. 

Modellen består av sju steg som det går att gå fram och tillbaka i för att göra en bra 

planering och utvärdering av insatsen (Naidoo & Wills, 2009, s. 275-280). Genom att 

välplanera ett projekt eller insats ökar även sammarbetet i gruppen och det är lättare att 

arbeta för samma mål (Andersen et al., 1986/2013, s. 30, 42-43). 

    Ahlin et al. (2011, s. 17, 23) och Antvik och Sjöholm (2012, s. 19) talar om att det är 

viktigt att målet med ett projekt ska vara tydligt från början med klara och tydliga 

riktlinjer och principer om målgrupp och metoder, och att detta ska fastställas redan i 

förstudien till projektet. Det är med förstudien som många misstag går att undvika och 

speciellt viktigt är det att genomföra en bra förstudie om det finns lite erfarenheter kring 

området (Ahlin et al., 2011, s. 22). Vilket skulle kunna stämma in på livsstilscoacherna 

då det är en pilotstudie, och där inte finns någon erfarenhet från liknande projekt. På det 

viset hade gruppen även fått en gemensam grund att stå på och större förståelse för vad 

projektet handlat om (Ahlin et al., 2011, s 112; Andersen et al., 1986/2013, s 75). Det 

hade även resulterat i att deltagarna själva hade vetat vad det är de skulle arbeta med när 

projektledaren inte var på plats. De hade även känt en större delaktighet, engagemang 

och ett eget ansvar för uppgiften (Antvik & Sjöholm, 2012, s. 20; Andersen et al., 

1986/2013, s 32). Då det finns en tydlig arbetsstruktur och mål är det även lättare för 

deltagarna att skilja på organisationens och sina egna uppfattningar och mål om ett 

projekt som i sin tur hindrar onödiga konflikter (Ahlin et al., 2011, s. 112).  Ett sätt att 

uppnå detta på är att skapa en känsla av sammanhang gällande deras arbetsuppgifter. 

Känsla av sammanhang (KASAM) bygger på begreppen meningsfullhet, att uppgifterna 
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uppfattas som socialt givande, hanterbarhet, att det finns rätt resurser för att klara av 

uppgifterna samt begriplighet, att det finns en förståelse för att det kan ske förändring 

under tiden arbetet utförs (Nilsson et al., 2005).  En upplevelse från resultatet var att den 

psykiska hälsan blivit sämre bland deltagarna under projektets gång. KASAM kan även 

ha en betydelse för hälsan och skulle kunna vara ett sätt att påverka deltagarnas 

psykiska hälsa positivt.  

   Resultatet visade även att deltagarna saknade ett bra ledarskap från projektledaren och 

ledningen, något som Antvik och Sjöholm (2012, s 11) menar är en viktig del för att 

projektet ska uppnå goda resultat. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på att ledaren ska 

kunna se ur ett helhetsperspektiv, ha förståelsen samt kunna kommunicera med alla 

medarbetare (Larsson & Vinberg, 2010). Det är projektledaren som har den ledande 

rollen och det innebär att det är denna som ska motivera, stödja och utveckla 

medarbetarna i projektet (Antvik & Sjöholm, 2012, s. 31; Hultberg, 2007; Larsson & 

Vinberg, 2010; Nilsson et al., 2005). På det viset ökar även den psykosociala 

arbetsmiljön, hälsan bland de anställda, samt effektiviteten (Larsson & Vinberg, 2010). 

Det är genom en bra struktur och kontroll på arbetet som även medarbetarna får en 

chans till ökad delaktighet och inflytande (Forsberg, 2009; Hultberg, 2007; Larsson & 

Vinberg, 2010). Enligt Regeringen (2008, s 21) är delaktighet och inflytande även det 

första samt det övergripande målområdet som finns för att skapa en bättre hälsa inom 

det svenska samhället.  

     Deltagarna upplever även att det uppstått kommunikationsbrister mellan deltagarna 

själva samt de som leder projektet. Det är viktigt med en bra kommunikation i ett 

projekt för att projektet ska bli bra, en god kommunikation mellan parterna ökar 

tryggheten samt motivation för ett göra ett gott arbete (Antvik & Sjöholm, 2012, s.133-

134; Larsson & Vinberg, 2010; Nilsson et al., 2005). För att förbättra kommunikationen 

i ett projekt kan det vara till vikt att upprätthålla en kommunikationsplan. I den ska det 

framgå syfte och mål projektet har med informationen samt hur den ska kommuniceras 

ut, men även vem som ska kommunisera ut informationen mellan de olika parterna 

(Antvik & Sjöholm, 2012, s.133-134). Förutom en god kommunikation är faktorer som 

utbildning, socialt stöd, delaktighet och inflytande samt kontroll över arbetsuppgifterna 

viktiga faktorer för att uppnå en god arbetsmiljö (Forsberg 2009; Hultberg 2007; 

Larsson & Vinberg, 2010; Nilsson et al., 2005). 

    Vidare är det viktigt med gruppdynamiken i ett projekt vilket kan vara avgörande för 

hur ett projekt fungerar och kan leverera ett gott resultat (Antvik & Sjöholm, 2012, s. 
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32). För att få till en bra arbetsgrupp är det viktigt att ta hänsyn till deltagarnas 

kunskaper, kompetens och erfarenheter (ibid.). För att det ska bli lättare för 

projektledaren att få till en bra gruppdynamik finns det olika verktyg och modeller 

denna kan använda sig av. Joharifönstret är en modell som kan användas för att ge 

gruppmedlemmarna en större självinsikt om sin egen roll i gruppen och projektet. vilket 

även kan hjälpa till att minska på onödiga konflikter och irritationer som kan uppstå i en 

grupp samt att det kan förbättra kommunikationen mellan deltagarna och projektledare 

och att viktig information inte försvinner på vägen (Eklund, 2002/2010, s 43-53).  

    Trots att det var många negativa upplevelser om projektet har det ändå gett deltagarna 

en positiv påverkan genom en sysselsättning om dagarna samt att de känner sig behövda 

igen. Att ha ett arbete eller sysselsättning ökar känslan av att känna sig uppskattad och 

behövd som i sin tur genererar i förbättrad självkänsla och förtroende samt ökade 

sociala relationer, faktorer som påverkar återhämtning från psykisk ohälsa positivt 

(Dunn, Wewiorski & Rogers, 2008; Forsberg, 2009; Hultberg, 2007 och Nilsson et al. 

2005).   

    Utbildningen blev bättre än vad deltagarna förväntade sig, de upplevde att 

utbildningen var av hög kvalité då läraren var organiserad och hade struktur på 

utbildningen. Detta gjorde att deltagarna lärde sig mycket på kort tid samt att de blev 

säkrare och starkare i sig själva. Detta kan enligt Ammentorp et al. (2013) bero på att 

läraren i frågan dessutom är en certifierad coach. Coaching innebär bland annat att 

hjälpa individer till att hjälpa sig själva till att få bättre självkänsla och självförtroende, 

vilket stämmer överens med deltagarnas upplevelse. Vidare menar Forsberg (2009) att 

de som genomgår en utbildning, som deltagarna gjort, om bland annat kost och fysisk 

aktivitet stärkter kontrollen, självkänslan och det sociala stödet hos deltagaren.  

    Lärarrollen kan ses som en ledaroll i detta projekt och enligt  Antvik och Sjöholm 

(2012, s. 31), Forsberg (2009), Hultberg (2007) samt Larsson och Vinberg (2010) ska 

en bra ledare kunna motivera, stötta och utveckla medarbetarna samt ge medarbetare 

kontroll och en ökad delaktighet. Något som denna lärare gjorde enligt deltagarna.  

    Trots att upplevelsen och påverkan av utbildningen var positiv för många av 

deltagarna var där en del åsikter om upplägget på utbildningen. Deltagarna tyckte att det 

var positivt med utomstående föreläsare, lagom med uppgifter samt lagom mellan antal 

träffar och tiden på dagarna. Dock ansåg de att utbildningen kunde ha varit under en 

längre period för att hinna smälta alla nya intryck. Men även för att kunnat få en djupare 

förståelse samt haft möjlighet att fördjupat sig inom de olika ämnena som de själva 
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tyckte var intressanta för deras kommande yrkesroll. 

    Gruppen som helhet har olika bakgrundskunskaper angående de ämnen som 

utbildningen byggde på och det är genom sina erfarenheter som deltagarna upplevde att 

de hade allmänna kunskaper om kost, träning och ekonomi. Därför ansåg deltagarna att  

de kunde tillgodose sig den kunskap de fått på ett positivt sätt och att de känner sig 

trygga till kommande yrkesroll. Däremot uttryckte deltagarna väldigt tydligt att de inte 

hade några förkunskaper angående coaching eller vad det egentligen innebär och hade 

önskat en bredare utbildning inom det ämne och praktiska övningar. Ammentorp et al. 

(2013) talar om att professionella coacher ger bättre effekt och kan ge individer ett nytt 

och ett alternativt synsätt som kan gynna individens hälsa positivt och rekommenderar 

därför att ha en bra och bred grund av kunskaper inom ämnet att stå på.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande utvärderingsstudie var att undersöka deltagarnas upplevelse, 

förväntningar samt kunskapsutveckling utav projektet och utbildningen. Av den 

anledningen valdes en kvalitativ ansats och inte en kvantitativ, som ofta utgår från 

strukturerade frågeställningar för att få fram ett statistiskt svar. Det är även genom den 

kvalitativa intervjun som utövaren får en ökad möjlighet till att ställa följdfrågor samt 

ge intervjupersonerna en möjlighet att ta upp det dem tycker är intressant för studien, 

något som det inte går att göra i en kvantitativ studie (Bryman, 2008/2011, s. 413; Yin, 

2011/2013, s. 136-139).  Bryman (2008/2011, s. 40-41) och Yin (2013, s. 19-22) menar 

även på att det är genom språket, det induktiva förhållningsättet, som det bäst går att 

uppfatta andra individers känslor, upplevelser och uppfattningar, vilket även Lundman 

och Graneheim (2004) är överens om. 

    För att kunna få svar som är relevanta till studien syfte valdes det att göra ett 

målinriktat urval i föreliggande studie (Bryman, 2008/2011, s. 392, 434). Det 

målinriktade urvalet bygger på deltagarna i delprojektet Livsstilscoacherna då det är 

dem som genomgått och varit delaktiga i både projektet och utbildningen. Då det bara 

finns sju deltagare i projekt valdes att göra intervjuer med alla deltagare för att inte 

äventyra deras anonymitet eller för att få ett alldeles för litet urval. Deltagarna i 

projektet bestod av både kvinnligt och manligt deltagande med åldrar från 30 årsåldern 

till 50 års åldern med olika erfarenheter inom utbildning och yrkeserfarenheter. Bryman 

(2008/2011, s. 395, 436) talar om att det är svårt att avgöra hur många personer som ska 

ingå i en studie för att få ett övertygande slutresultat, det får inte bli för få svar men inte 
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heller för många då materialet kan bli teoretiskt mättat och svårarbetat. Dock måste det 

påpekas att detta är en utvärderingsstudie av ett pilotprojekt och att det bara finns sju 

stycken som är med i projektet. Däremot skulle det kunna ha gjorts intervjuer med 

ansvariga för projektet just för att få ett få ett bredare perspektiv på upplevelsen utav 

projektet samt utbildningen som helhet. Ett sett att fånga upp deras perspektiv skulle 

kunna vara genom fokusgruppsintervju, som skulle ha inneburit att de ansvariga för 

projektet tillsammans diskuterat den specifika frågeställningen i grupp (Bryman, 

2008/2011, s. 206).  

    Valet att använda en semistrukturerad intervjuguide till denna utvärderingsstudie föll 

på att utvärderaren hade möjlighet att ställa de frågor som denne ville ha svar på, men 

även ställa följdfrågor för att finna djupen i svaren från deltagarna (Bryman, 2008/2011, 

s. 206, 415). Öppna frågor hade gett mer utsvävande svar i en intervju vilket kan ge 

utvärderaren extra mycket arbete med analysen medan helt strukturerade intervjufrågor 

skulle riskerat att tappa värdefulla och intressanta svar (Bryman, 2008/2011, s. 243-

245).  

    Innan intervjuerna startade skrev samtliga deltagare under ett informationsbrev där de 

gav sitt medgivande till att intervjuerna kunde spelas in. De fick även informationen om 

hur materialet skulle sparas och vad det skulle användas till. Att spela in intervjuerna 

ses som en stor fördel, då utövaren kan lägga sitt fokus på frågorna samt att lyssna på 

deltagarnas svar utan att anteckna för mycket (Bryman, 2008/2011, s. 428). En annan 

fördel med att spela in intervjuer är att det går att skriva ner dem ordagrant som leder till 

en högre kvalité på sin analys, än vad som fåtts om det bara genomförts anteckningar 

(Bryman, 2008/2011, s. 420). En nackdel som kan uppstå när en intervju spelas in är att 

intervjupersonen kan känna sig oroad över att det de sagt blir inspelat och kan då dra sig 

tillbaka under intervjun och inte ge utförliga och innehållsrika svar (Bryman, 

2008/2011, s. 428). 

    Utvärderaren i föreliggande studie spelade in intervjuerna på sin telefon som efter 

intervjun, under tiden som deltagaren var på plats, lades över till datorn på ett USB-

minne. Den inspelade intervjun raderades sedan från telefonen. Intervjuerna och det 

transkriberade och bearbetade materialet sparades sedan hemma hos utvärderaren på 

sådant sätt att ingen utomstående fått tillgång till detta, vilket rekommenderas att göra 

av bland annat Yin (2011/2013, s. 41, 174). 

    Intervjuerna upplevdes utav utvärderaren som avslappnade och deltagarna upplevdes 

svara ärligt och gav genomtänkta svar. Detta kan bero på att platsen för genomförda 
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intervjuer var välbekanta för deltagarna samt att deltagarna och utvärderaren hade 

träffats flera gånger under projektets gång och lärt känna varandra, vilket även Bryman 

(2008/2011, s. 420) och Yin (2011/2013, s. 43, 120-121) menar kan vara till fördel för 

att kunna tolka och förstå det insamlade materialet. Det kan även ses som en fördel för 

deltagarna då de inte behövde gå in på detalj för att förklara vad projektet handlar om. 

Utvärderaren hade en förförståelse för detta och det i sin tur gav mer utrymme till 

deltagarna att enbart svara på forskningsfrågorna i stället. Förutom det, kan upplevelsen 

av avslappnade intervjuer bero på att deltagarna fick svara på en inledande fråga ”Kan 

du beskriva projektet Livsstilscoacherna?”, en fråga som gjorde att deltagarna fick en 

chans att starta intervjun med en fråga som de kunde känna sig bekväm med och på ett 

avslappnat sätt svara på frågan (Bryman, 2008/2011, s. 422-423). Intervjuerna 

avslutades även med en avslutande fråga ”är det något du vill tillägga” detta för att inte 

tappa bort viktig information samt för att deltagarna skulle få känna att de kunde lägga 

till information om det var något som saknades (ibid.). Detta visade sig vara en fråga 

som deltagarna tog vara på genom att förtydliga vad de upplevde om själva projektet 

och projektets uppbyggnad, och som i sin tur gav tyngd till materialet som sedan 

analyserades.  

     Yin (2013, s. 38-39) tar upp relevansen av att kunna lyssna på vad deltagarna säger 

och vikten av att kunna ställa bra och relevanta följdfrågor. Detta var en svårighet som 

upptäcktes i analysen av de två första intervjuerna, trots att intervjuerna upplevdes 

avslappnade anser utvärderaren att intervjuerna kunde ha fördjupats med fler följdfrågor 

för att få ett djupare svar, något som gjordes i de övriga intervjuerna.  

    Viktigt att påpeka är att utvärderaren inte har lagt någon egen värdering i analysen av 

intervjuerna, då utvärderaren inte har varit med under deras utbildning eller i deras 

arbete i projektet vilket utvärderingsfrågorna handlade om. Tiden för varje intervju var 

utsatt till 30-60 minuter då utvärderaren av tidigare erfarenhet har upplevt att 30 minuter 

kan vara för kort tid. Dock varade ingen av de sju intervjuerna mer än 30 minuter men 

det är inget som tros påverkat resultatet, utan visade sig vara en lagom tid för denna 

studie. 

    Analysen av intervjuerna har genomförts av en manifest innehållsanalys, då 

utvärderaren ville få fram det synliga i svaren utan en djupare tolkning något som en 

latent innehållsanalys hade inneburit (Lundman & Graneheim, 2004). Trots att 

analysenheterna var grovt strukturerade efter de två domänstyckena Projektet och 

Utbildningen från intervjuguiden, samt att intervjuerna transkriberades och 
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genomlyssnades i anslutning till intervjuerna, framkom ganska snabbt att det fanns 

svårigheter med att analysera analysenheterna. Vissa meningsenheter ur domänen blev 

för stora från början, något som även Lundman och Graneheim (2004) tar upp som ett 

eventuellt problem. De menar att för stora meningsenheter kan bli svåra att hantera då 

de kan innehålla flera olika betydelser, vilket det visade sig vara i denna analys. Enligt 

Lundman och Graneheim (2004) får ingen data som berör studiens syfte falla bort, 

samtidigt som meningsenheterna inte får tillhöra fler än en kategori och underkategori. 

Av den anledningen har analysprocessen gått fram och tillbaka och analysenheterna har 

granskats gång på gång för att kunna minska på meningsenheterna och ge dem koder 

utan att tappa relevant information på vägen. Arbetet med att sätta in koderna i 

underkategorier och huvudkategorier upplevdes även det av utvärderaren som en svår 

process i arbetet, då koder bara får tillhöra samma kategori om de syftar till liknande 

innehåll (ibid.).  

    Enligt Lundman och Graneheim (2004) diskuteras trovärdigheten i kvalitativa studier 

genom orden tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet i stället för validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet som i kvantitativa studier. Det som är viktigt att tänka på när det 

diskuteras om tillförlitlighet och trovärdighet i ett slutresultat av en kvalitativ 

innehållsanalys är att en kvalitativ studie grundar sig i en subjektiv upplevelse och kan 

tolkas på olika sätt från olika personer, men ändå anses som giltig (Lundman & 

Graneheim, 2004). Ett sätt att visa på studiens tillförlitlighet och trovärdighet är att visa 

hur analysen av data har gått till (Lundman & Graneheim, 2004; Yin, 2013, s. 31), 

något som efterföljs i föreliggande studie genom att i bilaga 3 ge exempel på analysens 

förfarande. Ett annat sätt att påvisa tillförlitlighet och trovärdighet är att lyfta fram citat 

från deltagarna, vilket har gjorts i resultatdelen i föreliggande studie (Lundman och 

Graneheim, 2004). Vidare menar Lundman och Graneheim (2004) och Yin (2013, s. 99-

100) att det går att öka trovärdigheten och tillförlitligheten genom att gå tillbaka till 

deltagarna för att få ett erkännande av studien, vilket är gjort i denna studie. Genom 

citaten i studiens resultatdel går det även att bidra till att öka överförbarheten i studiens 

resultat tillsammans med en tydlig beskrivning av urval och deltagarnas egenskaper, 

datainsamling och bearbetning samt kultur och omgivning (Lundman & Graneheim, 

2004). Något som utvärderaren försökt att genomföra på ett så rättvist sätt som möjligt.  

    Då det bara ingår sju individer i detta pilotprojekt är urvalet litet från början och 

därför kan det gå att diskutera tillförlitligheten i denna studie. Men som tidigare nämnt 

skulle det ha kunna gjorts intervjuer med de ansvariga för projektet och då även få deras 
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upplevelse utav projektet, utbildningen och kunskapsutvecklingen hos deltagarna och då 

även öka både trovärdigheten och tillförlitligheten på studien. 

 

Slutsats  

Livsstilscoacherna är ett av fem delprojekt som pågår i Blekinge och syftar till hitta sätt 

att främja hälsan för individer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.  En 

grupp i samhället som det rekommenderas at arbete med för att förbättra folkhälsan i 

samhället. Föreliggande studie har genomfört en utvärdering av projektets första tid, 

med fokus på deltagarnas förväntningar och upplevelser på projektet och utbildningen, 

samt deltagarnas kunskapsutveckling. Intresset var även att se om deltagarna ansåg att 

projektet kunde genomföras på annorlunda vis.  

    Utifrån resultatet rekommenderas det att göra en tydlig planering av projektets 

kommande delar med tydligt syfte, mål och arbetsuppgifter. Detta för att minska risken 

för avhopp samt för att få en bättre hälsoutveckling för deltagarna, då deras hälsa har 

påverkats negativt av ett dåligt planerat projekt. Det rekommenderas även att ha en 

projektledare på heltid, då resultatet tydligt visar att deltagarna saknar en närvarande 

ledning på plats hela tiden. Rekommendationer till utbildningen för kommande gånger 

är att ha samma lärare och ämne fast med mer coaching och under en längre period. 

    Det är även viktigt att fortsätta utvärdera de kommande stegen i projektet på rätt sätt 

för att kunna få med sig ännu fler erfarenheter och kunskaper på vägen. Bland annat 

rekommenderas att göra utvärderingar angående coachernas kommande arbete samt 

deras blivande klienternas mående. 

   Då det kan bidra med kunskaper till framtida forskning inom ämnet och vidarutveckla 

metoder för hur individer som återhämtat sig från psykisk ohälsa kan hjälpa andra med 

psykisk ohälsa. 
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Bilaga 1   Informationsbrev 

Hej  

Livsstilscoacherna är ett delprojekt i Blekingeparaplyet som handlar om återhämtning från 

psykisk ohälsa. Jag, Erika Gustafsson, student från Mittuniversitetet, Sundsvall, har på 

uppdrag av huvudprojektledaren Ingemar Ljunqvist fått i uppdrag att göra en utvärdering på 

den utbildning ni ska ha genomfört samt första tiden i projektet. I projekt vad detta slag är det 

viktigt att göra utvärderingar under processens gång, för att kunna förändra, förbättra och 

förnya inför kommande gånger.  

Syftet med utvärderingen av delprojektet Livsstilscoacherna är att undersöka 

livsstilscoachernas: 

Upplevelse och förväntningar av projektet  

Upplevelse, förväntningar och kunskapsutvecklingen av utbildningen. 

För att få in information till utvärderingen kommer det ske individuella intervjuer samt en 

gruppintervju, materialet som samlas in kommer jag sedan att presentera i en magisteruppsats 

till våren. 

Då jag ska kunna samla in så mycket information som möjligt under kommande intervjuer 

kommer intervjuerna spelas in. Materialet från intervjun kommer att transkriberas vilket 

innebär att det kommer att skrivas ut ordagrant och all identitet förutom ålder och kön 

kommer att avidentifieras. Vilket menas att i uppsatsen kommer det inte synas vem som har 

sagt vad, ni kommer att bli benämnda som respondent 1, 2, 3 och så vidare utan angiven ålder, 

samt kommer citat används i resultatdelen.  

Information från intervjuerna kommer att samlas in av mig Erika Gustafsson och kommer att 

behandlas på sådant vis att inga obehöriga kan ta del av dem. Materialet kommer att vara 

inlåst då jag inte arbetar med det. Blivande information kommer enbart att användas till 

utvärdering av detta projekt och inte till något annat.  De enskilda intervjuerna kommer att ta 

ca 20-60 minuter och deltagandet är frivillig och kan när som avbrytas. 

 

Kontaktuppgifter  

Erika Gustafsson  Tel: xxx-xxxxxx 

Adress; xxxxxx 

Mail: xxxxxx 

 

Medgivande till att delta i denna studie 

Namn    Datum   

  



 
 

Bilaga 2    

Intervjuguide till enskild intervju 

Intervjuperson nr: 

Ålder:  

 

Intervjufrågor  

Kan du berätta om vad delprojektet Livsstilscoacherna handlar om? 

Vad är din upplevelse utav projektet? 

- Hur har projektet påverkat dig? 

- Skulle den kunnat vara utförd/upplagd på annorlunda sätt? 

- Vilka förväntningar hade du på projektet?  

Vad är din upplevelse av utbildningen? 

- Hur har utbildningen påverkat dig? 

- Skulle den kunnat vara utförd/upplagd på annorlunda sätt? 

- Vilka förväntningar hade du på utbildningen?  

- Vilka förkunskaper hade du kring ämnena ni gått igenom på utbildningen? 

- På vilket sätt har utbildningen bidragit med nya kunskaper kring ämnena för dig?  

- Känner du att den kunskap du fått under utbildningen räcker för att kunna coacha 

andra individer inom livsstil och levnadsvanor, eller känner du att du saknar något? 

Är det något mer kring projektet och utbildningen som du skulle vilja ta upp? 

  



 
 

Bilaga 3 1(2)  Exempel på innehållsanalys 

Här kommer exempel på hur delar av innehållsanalysen har gått till. 

Inter

vju 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

 Eeh, ska ut på fältet 

och hjälpa stötta, 

vägleda andra 

människor som mår 

psykiskt dåligt. 

Ska hjälpa anda 

människor med psykisk 

ohälsa genom stöttning 

och vägledning. 

Hjälpa 

andra 

stöttning 

vägledning 

 Uppfattningen 

om vad 

projektet 

handlar om  

 Ja det handlar om att 

vi ska hjälpa personer 

med psykisk ohälsa 

och försöka coacha 

dem till bättre liv. 

Hjälpa andra med 

psykisk ohälsa genom 

coaching till ett bättre 

liv. 

Hjälpa 

andra 

genom 

coaching 

  

 Projektet handlar om 

att, det är ett projekt 

som vänder sig till 

människor med svår 

till alvarlig psykiska 

diagnoser, som i dag 

är fullständigt 

isolerade.  

Projektet vänder sig till 

de människor med svår 

till alvarlig psykiska 

diagnoser som är 

fullständigt isolerade. 

Alvarligt 

sjuka  

  

 

 

 

Att det skulle vara 

givande för mig själv, 

att det skulle ge mig, 

att det skulle ge mig 

något att hjälpa andra 

människor i samma 

situation att må 

bättre, det var viktigt 

för mig i alla fall. 

Att det skulle vara 

givande för mig att 

hjälpa andra i samma 

situation. 

Hjälpa 

andra  

Att får jobba med 

psykisk ohälsa och 

hjälpa andra 

Förväntningar 

på projektet 

innan start 

 Det har varit lite 

oklart, det har varit 

mycket som skulle 

redas upp här 

innan… 

Det är oklart på vad 

som ska hända, mycket 

som ska redas ut i 

innan. 

Oklarheter  Oklarheter vad det är 

som ska hända och 

göras 

Upplevelse utav 

projektet 

 …man vet inte riktigt 

vad man har för 

arbetsuppgifter och så 

här…  

Vet inte sina 

arbetsuppgifter  

Oklarheter   

 Ledningen är under 

all kritik och 

tydligheten har inte 

funnits 

överhuvudtaget. 

Ledningen är under all 

kritik finns ingen 

struktur alls 

 Struktur- 

ledning- 

Dåligt ledarskap  

 Det är viktigt att vi 

har en 100 % 

projektledare samt 

över lag bättre 

ledning!!!  

100 % projektledare 

och bättre ledning 

ledning   

 Eee, mer struktur och 

organiserat 

Mer struktur och 

organiserat 

Struktur   

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 2 (2) Exempel från innehållsanalys 

 
Inter

vju 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

 Att det skulle vara 

givande 

 

Att det skulle vara 

givande 

Positiv  Förväntningar 

 Jag var fördomsfull 

men det visade sig att 

vår lärare var 

betydligt mer 

kompetent än vad jag 

föreställde mig. 

Jag var fördomsfull 

men läraren visade sig 

ha bra kompetens 

Bra lärare, 

med 

kompetens 

 Upplevelse utav 

utbildningen 

 Upplevelsen utav 

utbildningen var 

fantastisk kan jag 

säga 

Fantastisk upplevelse fantastisk   

 ..jag har blivit lite 

säkrare i mig själv. 

Blivit stärkare i mig 

själv. 

Blivit 

starkare 

 Utbildningens 

påverkan 

 ….jag har lärt mig att 

inse mina egna 

styrkor och 

svagheter. 

 

Ja, jag har lärt mig om 

mina egna styrkor och 

svagheter 

Ökad 

insikt 

  

 Mm nej som sagt att 

eee, jag känner ju 

mer coaching… 

Mer coaching vi har 

bara lärt oss det mest 

grundläggande 

Mer 

coaching 

Mer kunskap 

gällande coaching 

Kunskap 

 Dock tycker jag att 

det behövs mer 

kunskap kring det 

coachande 

förhållningsättet och 

då även praktiska 

exempel 

Mer praktiska övningar 

gentemot coachingen.  

 

Mer 

träning 

  

  …..och mer praktiskt 

kanske, praktiska 

övningar så att säga 

Mer praktiska övningar Mer 

praktiska 

övningar 

  

 Tycker att kunskapen 

vi fått inom ämnena 

är ok, den räcker 

 

Kunskapen vi fått 

räcker 

Basen 

finns där 

Fått tillräcklig med 

kunskap 

 

 

 Nya infallsvinklar, 

synvinkel andras 

erfarenheter. Vilket 

har gjort att jag kan 

tillgodose mig ny 

kunskap. 

 

Nya infallsvinklar, 

synvinkel andras 

erfarenheter 

Nya infall 

och 

synvinklar 

  

 

 

  



 
 

 

Bilaga 4 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

 

Projekttitel: Livsstilscoacher  

- en utvärdering av utbildningen av delprojektet Livsstilscoacher från Blekingeparaplyet i Blekinge län. 
 

Projektledare: Erika Gustafsson 

Handledare: Thomas Ljung 

 Ja Tveksamt Nej 

1. 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  

X 

2. 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  

X 

3. 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär 

en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  

X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  
X 

5. 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  

X 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). För vidare 

information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

 Ja Tveksamt Nej 

6. 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, 

t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som 

kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig ska i allmänhet ha målsmans 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X 

 

 

7. 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X 

 

 

8. 

Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

 

 

X 

9. 

Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X 

 

 

 

 

http://www.epn.se/

