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Forord 

Tak til Sundhedsstyrelsen for finansiering af projektet.  

En stor tak til ”Sund Energi” kursets 25 deltagere, I har haft stor betydning for det videre arbejde med at 

sætte medarbejdersundhed på dagsordnen i Coop. 

AAU vil gerne takke de øvrige samarbejdspartnere i projektet, med særlig tak til Sanne Larsen, 

sundhedsansvarlig Coop HR og Pia Østerbye HR koordinator v. Coop ; samt til Lone Sloth Møller 

administrativ leder og Sara Simonsen viceforstander v. Ubberup Højskole, for et godt og spændende 

samarbejde. En særlig tak går på Jeres forståelse for, det til tider omstændelige evalueringsarbejde, der gør 

at udtalelser om succes og fremgang ofte har været uklare, tvetydige eller ligefrem tilbageholdt. 
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Baggrund 

Ifølge den nationale sundhedsprofil 2010 var 46,7% af Danmarks befolkning på daværende tidspunkt 

overvægtige (BMI > 25 ), hvoraf 13,4% var svært overvægtige (BMI > 30). (Sundhedsstyrelsen, Statens 

Institut for Folkesundhed, SDU 2010). Den stigende andel af overvægtige i samfundet, og de heraf følgende 

konsekvenser, har gennem årtier skabt fokus på forebyggelse af overvægt i samfundet og fremme af sund 

livsstil. Dette fokus på forebyggelses og sundhedsfremme har udmøntet sig i en række strategier inden for 

forskelligartede områder, med hhv. politikker og konkrete forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. 

Denne rapport vil primært inddrage fremme af sunde kost- og motions- vaner, samt trivsel under 

forandring af livsstil.  

Mennesker færdes dagligt i en række forskellige arenaer og sociale kontekster, der påvirker både 

muligheder, normer og adfærd - såsom kost og motionsadfærd. En af disse arenaer er arbejdspladsen, der 

også har udviklet sig i forhold til at implementere forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for 

medarbejderne. Sundhedsfremme på arbejdspladser har gennem det sidste årti omfattet en række 

sundhedsstrategier og sundhedspolitiske dagsordner, gennemført på arbejdspladsen og i skellet mellem 

arbejdsliv og privatliv. Temaerne for disse strategier og politikerer konsoliderer sig primært i indsatser 

målrettet KRAMS faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (Sundhedsstyrelsen, 2009).  

Med projekt Sund Energi i Coop indskriver Coop sig som en af de første arbejdspladser, der integrerer 

sundhedsfremme i medarbejdernes efteruddannelsesprogram. Kursusrækken Sund Energi blev tilbudt til 

medarbejdere med forøget sundhedsrisiko, som et interventionsforløb med henblik på læring og forandring 

af livsstil og vaner forbundet hertil. Der blev sat fokus på at disse medarbejdere fremadrettet skulle kunne 

fungere som iværksættere af sundhedsfremmende tiltag på deres lokale arbejdspladser, et såkaldt 

nøglepersonsinitiativ. Tilbuddet om deltagelse i kursusrækken Sund Energi i Coop blev målrettet 

overvægtige medarbejdere i hele organisationen, dvs. til medarbejdere fra såvel hovedkontor, lagre og 

butikker i hele landet. Kurset syntes attraktivt blandt medarbejderne og det maximale deltagerantal på 25 

blev hurtigt nået. 

Kursusrækken Sund Energi blev udviklet i samarbejde mellem Coops HR afdeling, Ubberup Livsstilshøjskole 

og Forskningsgruppen for Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring (MENU) ved Aalborg Universitet – 

København. Projektet blev finansieret af bevilling fra Sundhedsstyrelsens puljemidler i 2010. I samarbejdet 

blev Coops motivation for etablering af en sundhedsstrategi i kursusform defineret, vejledt af Ubberup 

Højskoles erfaringer med livsstilsændringer og undervisning af voksne og overvægtige, mens MENU’s rolle 

særligt var at informere dette udviklingsarbejde med videnskabelig evidens for effekt af lignende tilbud 

samt foretage denne afsluttende evaluering af projektet. 



5 
 

Indholdsfortegnelse 

Forord ................................................................................................................................................................ 3 

Baggrund ........................................................................................................................................................... 4 

Indledning .......................................................................................................................................................... 7 

Formål ................................................................................................................................................................ 7 

Interventionsdesign ........................................................................................................................................... 8 

Rekruttering ................................................................................................................................................... 8 

Varighed ........................................................................................................................................................ 8 

Metoder ......................................................................................................................................................... 9 

Interventionsindhold ................................................................................................................................... 10 

Målinger....................................................................................................................................................... 10 

Intervention ..................................................................................................................................................... 11 

Interventionens teoretiske baggrund .......................................................................................................... 11 

Stages of Change modellen ..................................................................................................................... 11 

Social Cognitive Theory – Agentperspektiver .......................................................................................... 13 

Teori om internet baserede netværk til fremme af vægttab .................................................................. 14 

Interventionsindhold ................................................................................................................................... 15 

Ernæringsundervisning ............................................................................................................................ 15 

Motionsundervisning ............................................................................................................................... 16 

Psykologiundervisning ............................................................................................................................. 17 

Internetbaseret netværksgruppe til fremme af sund livsstil ................................................................... 18 

Metoder ........................................................................................................................................................... 19 

Kvantitativ tilgang – Webbaseret spørgeskema .......................................................................................... 19 

Spørgeskemadesign ................................................................................................................................. 19 

Databehandling ....................................................................................................................................... 20 

Etnografisk kvalitativ tilgang ....................................................................................................................... 21 

Resultater ........................................................................................................................................................ 22 



6 
 

Selvvurderet sundhed og trivsel .................................................................................................................. 22 

Livsstilsindikatorer ....................................................................................................................................... 25 

BMI udvikling – Body Mass Index ............................................................................................................ 25 

Kostvaner ................................................................................................................................................. 26 

Kursusudbytte ............................................................................................................................................. 37 

Internetbaseret netværk til sund livsstil...................................................................................................... 39 

Metodekritik ................................................................................................................................................ 41 

Diskussion af interventionsdesignet ........................................................................................................ 41 

Diskussion af data .................................................................................................................................... 42 

Evaluering af Sund energi ................................................................................................................................ 43 

Efterskrift ......................................................................................................................................................... 45 

Referencer ....................................................................................................................................................... 46 

Bilag 1 – Resultater fra samleanalyse ‘Måling 1-4’ .......................................................................................... 48 

Selvvurderet livsstil .................................................................................................................................. 48 

Kostvaner ................................................................................................................................................. 50 

Motionsvaner .......................................................................................................................................... 66 

Kursus udbytte ......................................................................................................................................... 67 

Bilag 2 – Medieomtale af projektet ................................................................................................................. 72 

September 2011 ...................................................................................................................................... 72 

20. Januar 2012 ....................................................................................................................................... 73 

1. februar 2012 ........................................................................................................................................ 74 

7. februar 2012 ........................................................................................................................................ 75 

10. februar 2012 ...................................................................................................................................... 76 

 

 

  



7 
 

Indledning 

Coop er en virksomhed, der lægger vægt på ansvarlighed og en vigtig del heraf er ansvaret for de 35.000 

ansatte. Coops medarbejdere er fordelt på en række forskellige typer af arbejdspladser, hhv. kontor, lager 

og butik, der alle indeholder mange forskellige typer af jobs varetaget af medarbejdere med stor variation i 

uddannelse og baggrund. Coop har tidligere igangsat indsatser som: Sundere mad i kantinerne, Livsstilsklub 

med inspiration og vægttab, Initiativer via Weight Watchers samt Vejning og sundhedsrådgivning. 

Endvidere støtter Coop medarbejdernes deltagelse i arrangementer såsom DHL Stafetten og ”vi cykler på 

arbejde”. Endelig er Coop blevet engageret i et projekt om motionsfodbold for overvægtige 

lagermedarbejdere. Ved disse hidtidige projekter har deltagelsen fra Coops mange medarbejdere i 

butikskæderne Fakta, Kvickly, Dagli’ og Lokal Brugsen, SuperBrugsen samt Irma været vigende. Initiativet 

bag Sund Energi var altså at henvende sig til butiksmedarbejdere og dernæst Coops medarbejdere på 

øvrige arbejdspladser på hovedkontoret og på lagrene.  

Projektet arbejder som udgangspunkt med en bred sundhedsforståelse, der læner sig op af WHO’s 

definition af sundhedsbegrebet i Ottawa charteret fra 1986 (World Health Organization 1986), hvor 

sundhed defineres som en tilstand med fysisk, psykisk og socialt velvære. Fra dette grundlag defineres 

sundhedsfremme som elementer, der støtter mennesker til at mestre de faktorer, der måtte have 

indflydelse på alt fra livsstil til velvære. Projektets formål og indhold vil give et bud på, hvordan sådanne 

sundhedsfremmende interventioner kan indlejres i et efteruddannelsesprogram med fokus på læring og 

forandring af livsstil for Coops medarbejdere og evt. sammenlignelige organisationer.  

Formål 

Formålet med projekt Sund Energi var at styrke forebyggelsesindsatsen og sundhedsfremmestrategierne i 

Coop. Der var i projektet et todelt fokus, det første var at undersøge hvordan man kunne etablere et 

livsstils efteruddannelsesprogram i Coop, og hvad det skulle indeholde. Det andet var at undersøge om at 

uddannelse af enkelte motiverede medarbejdere senere skulle kunne fungere som kompetente 

nøglepersoner i sund livsstil på Coops mange lokale arbejdspladser.  
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Interventionsdesign 

Rekruttering 

Rekrutteringen til kursusrækken blev annonceret på 3 interne platforme i Coop. Først, ved udgivelse af 

temaartikel i Coops interne månedlige tidsskrift ’Mit Coop Inside’ med information om kurset og tilmelding, 

dernæst med en reklame i ” Coop tv”, der sendes i større varehuse på infoskærme i f.eks. personalestuer. 

Kurset blev derudover naturligvis registreret på Coops kursus database CUSK. 

Følgende inkluderingskriterier blev opstillet i rekrutteringen: Body Mass Index (BMI) på eller over 25, dvs. i 

kategorien overvægt eller derover (Nordic Council of Ministers 2004). Kursets deltagerkapacitet på 25 

personer blev opfyldt. Gennem kursusrækkens afvikling varierede fremmødet af deltagere. Dette til trods 

er dataindsamlingen og nærværende evaluering baseret på undersøgelser af den oprindelige fulde 

population (n=25). Frafaldet af fremmødte deltagere kan muligvis tilskrives interventionsdesignet, der 

strakte kursusrækken over 5 måneder, hvor nogle deltagere måske har oplevet tilbagefald eller reduceret 

motivation. Det blev overvejet, hvorvidt de tomme pladser skulle udbydes igen, hvilket Ubberup Højskoles 

erfaringer og AAU’s bagvedliggende teorier frarådede, da dette ville være uhensigtsmæssigt i forhold til 

evt. nye deltageres mangel på viden fra de allerede afviklede kursusdage. Derudover ville det risikere at 

skabe uro i den trygge atmosfære, der var blevet bygget op blandt deltagerne. En tryg atmosfære er 

afgørende for at få udbytte af det planlagte undervisningsforløbs gruppecoaching mv.  

 

Varighed 

Kursusrækken Sund Energi blev planlagt med hensynstagen til, at det tager tid at ændre livsstil og vaner 

(Prochaska, DiClemente & Norcross 1992). På denne baggrund samt på baggrund af Ubberup Højskoles 

erfaringer blev interventionen struktureret som et kursusforløb med flere opfølgningsdage. Først et 2-

dages kursus fulgt af tre 1-dags opfølgende kursusdage. Som illustreret i Figur 1 (nedenfor) strakte forløbet 

sig over en periode på 5 måneder med varierende varighed af perioderne mellem kursusdagene.  
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Figur 1 Interventionsdesign - Sund Energi 

 

 

Metoder 

Projektet evalueres ud fra både kvalitative og kvantitative data indsamlet igennem projektperioden. De 

kvalitative data er indsamlet ved deltagende observation på kursusdagene, samt ved brug af virtuelle-

etnografiske dataindsamlingsmetoder (Larsen 2012). 

De kvantitative data er indsamlet ved brug af internetbaseret spørgeskema til hele målgruppen (n = 25) ved 

brug af Rambøll’s Survey Xact (Rambøll ). Spørgeskemaet blev sendt til samtlige 25 deltagere ved hver 

eneste måling, da deltagerne, trods manglende fremmøde på de opfølgende kursusdag, stadig kunne vise 

sig at være aktive deltagere i forløbet, men forhindret i fysisk fremmøde. De kvantitative data er baseret på 

4 målinger foretaget efter hver kursusgang med formål om at følge udviklingen over tid. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev returneret med en responsrate på 76% total set for alle 4 målinger, med 

variation i hver enkelt måling på mellem 68% responsrate i ’Måling 3’, og 88% responsrate i ’Måling 1’.  

  

  Interventionsindhold       Kursusgang 4 (Dag 145)       'Måling 4' 

Erfaringsudveksling 

Undervisning, vejledning og coaching: Ernæring, Motion, Psykologi 

Spørgeskema del 1: Kursusevaluering 
Spørgeskema del 2: Selvvurderet livsstil, fødevarer samt motions 

frequency estimering 

  Interventionsindhold               Kursusgang 3 (Dag 117)        'Måling 3' 

Erfaringsudveksling 

Undervisning, vejledning og coaching: Ernæring, Motion, Psykologi 

Spørgsekema del 2:  Selvvurderet livsstil, fødevarer samt motions 
frequency estimering 

  Interventionsindhold               Kursusgang 2 (Dag 30)                'Måling 2'  

Erfaringsudveksling 

Undervisning, vejledning og coaching: Ernæring, Motion, Psykologi 

Spørgsekema del 2:  Selvvurderet livsstil, fødevarer samt motions 
frequency estimering 

  Interventionsindhold               Kursusgang 1 (Dag 1+2)                    'Måling 1'  

Undervisning: Ernæring, Motion, Psykologi, Facebookgruppen 

Spørgeskema del 1: Kursusevaluering 

Spørgsekema del 2:  Selvvurderet livsstil, fødevarer samt motions 
frequency estimering 

 Rekruttering (Dag ÷ 42) 

Temaartikel i Mit Coop inside Annoncering i kursusdatabasen CUSK Annoncering på Coops  informations TV 
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Interventionsindhold 

Der blev i kursusrækken undervist i fag relateret til sundhed: ernæring, motion og psykologi. 

Undervisningen i de tre fag var struktureret som grundlaget for at bidrage til at målgruppen skulle lykkedes 

med at ændre livsstil. De tre faglige retninger afspejler den forstået i lyset af den brede sundhedsforståelse, 

der involverer fysisk og psykisk velvære (World Health Organization 1986). Den konkrete undervisning blev 

afholdt som hhv. tavleundervisning/præsentationsundervisning, gruppearbejde, øvelser, deling af 

praksiserfaring, vejledning, gruppecoaching mv. Se undervisningstemaerne i Figur 1 

Derudover blev der oprettet en lukket netværksgruppe på Facebook for deltagere og undervisere. Her blev 

der skabt mulighed for, at målgruppen løbende kunne holde kontakt med hinanden og have en ”livline” til 

underviserne, hvis evt. tvivlsspørgsmål eller tilbagefald skulle melde sig for målgruppen. (Hwang et al. 2012, 

Ritterband et al. 2009, Touger-Decker et al. 2010) Den primære hensigt var at skabe et forum for 

erfaringsudveksling (peer to peer) og fortsat kontakt efter endt kursusrække (Hwang et al. 2010). 

 

Målinger 

Det indledende 2-dages kursus blev igangsat med en række målinger af medarbejdernes sundhed, 

herunder vejning med mål af bio impedans og konditest. Disse værdier er i projektet anvendt som 

information til deltagerne om egen status i forhold til gældende anbefalinger, men i høj grad også som en 

processuel motivationsfaktor. Målingerne blev varetaget af Ubberup Højskole. Disse data er ikke anvendt i 

nærværende evalueringsrapport, da AAU ikke har rettigheder til disse data. Bioimpedans vejning blev 

gentaget ved hver kursusopfølgning, mens konditest kun blev gentaget ved den sidste opfølgningsdag.  

Efter hver kursusgang gennemførtes en måling af selvvurderet livsstil, sundhed og trivsel samt kost- og 

motionsvaner ved brug af et food-frequency questionaire. Derudover har spørgeskemaundersøgelsen i 

forbindelse med ’Måling 1’ og ’Måling 4’ yderligere spurgt ind til deltagernes udbytte af kursernes faglige 

indhold og til deres mod på at træde i rollen som nøglepersoner inden for sund livsstil på deres lokale 

arbejdspladser. Målingernes hyppighed er skitseret i Figur 1. 
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Intervention  

Interventionens kursusforløb er designet med øje for Coops to-delte formål, hhv. forandring af deltagernes 

livsstil og nøglepersons ordningen med henblik på en positiv afsmittende effekt på kollegaer og lokal 

arbejdsplads. Til disse to formål fandt interventionsudviklingen sted i samarbejde mellem Ubberup 

Højskoles erfaringer, informeret gennem AAU’s vidensbase inden for adfærdsændringsteorier, og 

sundhedsfremme på arbejdspladsen. Interventionen indskriver sig i teorien bag den Trans-Teoretiske 

Stages of Change model (Prochaska, DiClemente & Norcross 1992), hvad angår formålet om deltagernes 

egen livsstilsændring, og i den Social Cognitive Teoris agentperspektiver (Bandura 1986, Bandura 2001), når 

det kommer til formålet om nøglepersoner. 

 

Interventionens teoretiske baggrund 

Stages of Change modellen 

På baggrund af den transteoretiske tilgang og Stages of Change modellens stadier for forandring (Figur 2) 

(Prochaska, DiClemente & Norcross 1992) blev interventionen bygget op over en længere periode med 

opfølgende kursusgange. Stages of Change modellen skitserer livsstilsændringer i en cyklus over 5 faser. 

Tabel 1 Stages of Change modellens 5 faser mod forandring modificeret efter (Prescott, Børtveit 2005) 

Førovervejelse Personen opdager eller erkender, at en given adfærd eller vane har negative konsekvenser. 
Personen har dog endnu ikke besluttet at ændre adfærd, men gentagne opdagelser eller 
scenarier om konsekvenser kan bringe personen videre til næste fase. 

Overvejelse Personen er i denne fase i en ambivalent konflikt med sig selv, og afvejer fordele og ulemper 
ved adfærden/vanen nøje, samt hypotetiske fordele og ulemper, hvis adfærden blev ændret. 
Såfremt konflikten falder ud til fordel for forandring, er personen på vej ind i 
forberedelsesfasen. 

Forberedelsesfasen Personen har besluttet sig for at foretage en ændring i nær fremtid. Personen er nu modtagelig 
for ressourcer såsom forslag til fremgangsmåder, undervisning, information og social 
opbakning. Fasen er typisk kendetegnet ved meget planlægning i processen om at besvare, 
hvad, hvornår, hvordan og hvorfor. Motivationens baggrund ændrer sig fra et ønske om ændret 
adfærd til vilje.  

Handlingsfasen Personen har eksperimenteret med at foretage ændringer og er fokuseret på opgaven. Der 
opleves i denne fase megen energi og tilfredshed over succeser med at ændre adfærd, og 
opbakning bliver nemmere for personen at modtage. I fasen er det afgørende, at personen 
tilegner sig og tager konkrete fremgangsmåder i anvendelse. 

Vedligeholdelsesfasen I teorien finder overgangen til vedligeholdelsesfasen sted ca. seks måneder efter iværksat 
handling. For at opnå vedligeholdelsesfasen er det afgørende at personen flytter fokus fra 
uhensigtsmæssig adfærd til det positive ved at ændre den – motivation og opretholdelse af 
motivation over længere tid er afgørende for at blive i vedligeholdelsesfasen.  

Tilbagefald Er normalt inden for forandringsprocesser, med tanken ”nu er jeg ovre det værste” kan der 
begynde at snige sig tidligere vaner ind i livsstilen, der over tid frister og til dels skaber 
modløshed og negative tanker ”jeg har syndet lidt”. Heldigvis er personen blevet nogle 
erfaringer rigere, hvilket muliggør at forsøge sig med forandringer igen. 
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I forbindelse med interventionen forventedes det umiddelbart, at de to første stadier i Stages of Change 

modellen: før-overvejelse og overvejelse var opnået blandt størstedelen af deltagerne, på baggrund af 

deres tilmelding til kurset, hvilket blev bekræftet af ´kursets indledende øvelse omkring forventninger.  

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund om ønsket om vedligeholdelse blev interventionen planlagt til at omfatte 4 kursusgange af 

hhv. 2 og 1 dags varighed fordelt over 5 måneder (Se Figur 1). Optimalt skulle varigheden have været op til 

7 måneder eller længere, på baggrund af den bagvedliggende teori og erfaring om opnåelse af 

vedligeholdelsesfasen seks måneder efter handlingsfasen. 

Interventionen blev altså bygget op omkring de sidste tre stadier: forberedelse, handling og 

vedligeholdelse.  

På denne baggrund udvikledes kursusindholdet til forberedelsesfasen på de første to kursusdage til at have 

høj grad af undervisning inden for fag relateret til sundhed: ernæring, motion og psykologi. Undervisningen 

fandt sted ved tavleundervisninger, gruppearbejde, øvelser og facilitering af praksiserfaring.  

Perioderne mellem kursusdagene blev planlagt med variabelt mellemrum fra 28-89 dage. Disse perioder 

udgør stages of change modellens handlingsfaser.  

Opfølgningsdagene blev dedikeret til udveksling af interventionsgruppens erfaringer og selvevaluering fra 

den mellemliggende periode, med stort fokus på empowerment og opsamling af evt. tilbagefald, arbejde 

med motivation mv.  Opfølgningsdagenes indhold blev vejledt og coachet af faglærere inden for ernæring, 

Figur 2 Stages of Change modellen (modificeret efter Prochaska, Norcross & DiClemente) 



13 
 

motion og psykologi. Faglærernes rolle var at styrke interventionsgruppens mestringsstrategier og fortsat 

bygge ovenpå gruppens viden om sundhed og tilegner sig fremgangsmåder til brug i handlingsfasen.  

Interventionens varighed på blot 5 måneder, og den relativt store variation i stadiernes udvikling blandt 

interventionsgruppen, vanskeliggør muligheden for generalisering om, hvorvidt vedligeholdelsesfasen er 

opnået inden for interventionsperioden. En mulig indikator for vedligeholdelsesfasens opnåelse vil evt. 

kunne observeres i en stagnering af udfaldsmål i evalueringen. 

 

Social Cognitive Theory – Agentperspektiver 

Til formålet vedrørende nøglepersoner tages Banduras agentperspektiver fra Social Cognitive teorien i 

anvendelse til at understøtte interventionens formål og til at evaluere, om formålet er nået jf. 

succeskriterierne (Bandura 1986, Bandura 2001). Agentperspektivet indebærer, at interventionsgruppen 

med kurset og egen udvikling, vil kunne fungere som igangsættere og kulturbærere inden for 

sundhedsområdet. Da de som agenter i deres system, her arbejdspladsen, både påvirker og påvirkes af 

kollegaer og kultur. På denne måde har interventionen til hensigt, at deltagerne vil medvirke til at forme en 

praktiseret sundhedsdagsorden på deres lokale arbejdsplads, til kollegaerne og kulturen generelt, direkte 

eller indirekte.  

Figur 3 Agentperspektivet udgøres af de interaktioner mellem figurens tre niveauer (Bandura 1986) 

  

 

 

 

 

Med direkte menes at deltageren aktivt arrangerer eller igangsætter sundhedsfremmende lokale eller 

sociale tiltag, som f.eks. frugtordning, løbeklub, sundere morgenmad ved morgenmøder og lignende 

konkrete indsatser, hvilket er undersøgt i ’Måling 1’ og ’Måling 4’ med spørgsmålene om deltagernes 

nøglepersonrolle. 

Med indirekte menes der, på baggrund af social cognitive theoriens agentperspektiver, at deltagerens egen 

adfærdsændring alene kan påvirke og passivt ”igangsætte” gradvis social og kulturel adfærdsændring i 

agentens omgivelser, her arbejdspladsen, men i givet fald også andre miljøer agenten færdes i. Dette 
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skyldes, at mennesker spejler sig i hinandens adfærd (Bandura 1986), hvilket konkret kan udvise sig i form 

af at en adfærdsændring, såsom at begynde at spise mellemmåltider, kan have en afsmittende effekt på 

kollegaer, der også bliver opmærksomme på evt. sult/tørst. Tidspunktet for indtag og indholdet i 

mellemmåltidet vil i såfald have tendens til at blive spejlet. Hvad enten det er et stykke groft brød, noget 

frugt, en yoghurt el.lign., vil kollegaen forsøge at vælge fødevarer indenfor samme kategori. Indtagelsen af 

mellemmåltidet vil måske med tiden blive forankret i en fast struktur (f.eks. tidspunkt) og sidenhen kultur 

(f.eks. social aktivitet der underbygger fællesskaber). En indirekte effekt af interventionen er desværre ikke 

mulig at estimere, da denne evaluering ikke inkluderer feltarbejde og målinger af adfærd og tavs viden på 

medarbejdernes respektive arbejdspladser. 

 

Teori om internet baserede netværk til fremme af vægttab 

Undersøgelser om brugen af internetbaserede vægttabsprogrammer har vist effekt på en række 

sundhedsparametre, særligt anvendt i forbindelse med sundhedsfremme på arbejdspladser, og også 

sammenlignet med mere traditionelle face-face interventioner (Touger-Decker et al. 2010). Projekt Sund 

Energi ønskede at benytte nogle elementer fra internetbaserede vægttabsprogrammer, med hensigten om 

at skabe et mulighedsrum for fortløbende kontakt deltagerne imellem, og også kontakt til forløbets 

undervisere både under og efter kursusrækken. De elementer, der skulle anvendes i dette 

internetbaserede netværk som del af interventionen, havde i høj grad fokus på social support deltagerne 

imellem; med formål om at skabe et interaktivt participatorisk rum med mulighed for at støtte hinanden, 

tilkendegive holdninger, stille spørgsmål i et trygt forum og dele fremgang såvel som tilbagefald med 

hinanden, samt dele links, billeder mv. (Ritterband et al. 2009). Hensigten er, at gruppen med tiden skal 

blive selvstyrende og udvikle sin egen kultur, i en peer to peer forandringsmodel, dog i dette projekt med 

fokus på sund livsstil og ikke nødvendigvis vægttab som i de ovennævnte programmer (Hwang et al. 2010). 
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Interventionsindhold 

Ernæringsundervisning 

Deltagerne er på alle kursusdagene blevet tilbudt vejning og måling af kroppen gennemført ved Ubberups 

diætist. Ud fra deres idealvægt og højde er de blevet præsenteret for en diætplan, som vil være optimal for 

den enkelte at spise efter, med formålet sundere livsstil og/eller vægttab.  

Hovedsubstansen i ernæringsundervisningen er gennemgået ved en række forskellige undervisningsformer, 

herunder teoretisk undervisning med præsentationer, gruppesamtaler med deltagerne samt 

gruppeevaluering og selvevaluering i forhold til kostvaner fra de mellemliggende perioder. 

I de mellemliggende perioder er alle deltagere blevet tilbudt vejledende samtaler over telefonen af 15 min. 

varighed.  Der er blevet undervist i en række temaer gennem hele forløbet. Se Tabel 2 

Tabel 2 Hovedtemaer i Ernæringsundervisningen v. Ubberup Højskoles Diætist 

Tema Fokusområde 

Menuplanlægning 

  

Hvordan griber du bedst en ugeplan an, alt efter, hvilken type du er? 

Indkøb og madlavning 

  

Hvad er de største udfordringer og hvordan tager du højde for dem? Hensigtsmæssige 

potionsstørrelser 

Opskrifter  

  

Hvordan griber du en udregning af energiindhold an og regner den ud? 

Gruppesamtaler   Har jeg spist, som jeg burde?  

Hvad er nemt og hvad er svært og hvordan kommer jeg videre? 

Varedeklarationer

  

Hvordan skal de egentlig forstås? 

Madlavningsteknikker 

  

Tips og ideer til sundere madlavning. 

Kostvejledning  Individuel kostvejledning. 

Hjemme og på job

  

Hvordan får jeg integreret min nye sunde livsstil i min dagligdag? 
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Motionsundervisning  

Deltagerne er gennem kurset blevet præsenteret for en bred vifte af motionsformer ved både praktisk 

udførsel, teoretisk gennemgang samt testning.  

Deltagerne har ved første og sidste kursusdag gennemført en konditest. Til formålet valgte Ubberup 

Højskoles underviser i fysisk aktivitet testen ”1,6km. gangtest”. Denne test er eget til overvægtige og folk, 

der ikke er vant til at dyrke motion, hvilket passede nogenlunde på målgruppens profil (Kline et al. 1987). 

Formålet med testen var at deltagerne selv kunne se målbar fremgang i deres kondital i løbet af kurset, 

som resultat af sundere livsstil med mere motion, og ikke mindst til fremme af deres motivation for mere 

motion i hverdagen fremover.  

Ved kursusdagene har deltagerne været engageret i gennemførsel af reel træning, hvor formålet har været 

at give inspiration til forskellige motionsformer, således at deltagerne havde bedre chance for at finde ud 

af, hvilken motionsform der passer til dem. Praktisk er de blevet præsenteret for: Cirkeltræning, Zumba og 

Biking. Der blev kun prøvet indendørs motionsformer, da årstiden og vejret på kursusdagene ikke indbød til 

succesfulde udendørs motionsoplevelser. Gennemførslen af praktisk motion viste sig ydermere at være 

meget velegnet til at deltagerne knyttede bånd med hinanden, talte om tidligere oplevelser med motion 

mv. 

Teoretisk er de blevet præsenteret for et oplæg med temaet ”Træning, hvordan og hvor meget”.  

Oplægget tager udgangspunkt i anbefalingerne for fysisk aktivitet og behandler de tre forskellige slags 

fysisk aktivitets former: konditionstræning, styrketræning og metabolisk fitness, samt vigtigheden af at alle 

tre motionsformer er afgørende for en sund livsstil og evt. ønske om vægttab. 

I undervisningen blev der lagt vægt på, hvordan mere motion kan integreres i deltagernes hverdag og nye 

livsstil, dette ved at pointere vigtigheden af at deltagerne finder motionsformer, der gør dem glade.  

Derudover blev der snakket meget omkring motivation, prioritering og realistiske målsætninger og hvordan 

træningen f.eks. kunne foregå derhjemme. Deltagerne efterspurgte specifikt træning, der kunne 

gennemføres i hjemmes, hvorpå deltagerne fik udleveret et træningsprogram med egnede øvelser, der kan 

gennemføres enkeltvis eller som cirkeltræning.  
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Psykologiundervisning 

Deltagerne har igennem interventionsperioden arbejdet med en række psykologiske aspekter tilknyttet den 

brede forståelse af sundhed, specifikt forbundet med emnerne livsstil, forandringsprocesser og personlig 

udvikling. Psykologiundervisningen er i praksis gennemført, som en blanding af præsentation af værktøjer, 

”snak omkring bordet”/gruppesamtaler og selvstændigt arbejde. Nedenfor er opridset en kort beskrivelse 

af de temaer undervisningen har behandlet i løbet af interventionsperioden. Deltagerne er blevet opfordret 

til at arbejde videre med værktøjerne i perioderne mellem kursusdagene (handlingsfasen). 

Mål og målsætning 

”Det er ingen kunst at sætte et mål. Kunsten består i at NÅ målet!” 

Deltagerne blev undervist i at sætte opnålige målsætninger. Der blev arbejdet med at finde ud af, hvorfor 

det egentlig er værd at nå målet. Deltagerne blev klogere på, hvad der skal til og hvad der tidligere har 

forhindret dem, dette ved brug af værktøjet Målsætningsmodellen. 

Værdier 

I undervisningen blev der fremlagt teorier om værdidannelse, og deltagerne arbejdede med at undersøge 

hvad der var vigtigt for dem, i forbindelse med deres mål, derigennem blev der sat fokus på hvordan 

deltagerne prioriterer deres værdier og mål. Der blev også arbejdet konfronterende ved at stille centrale 

spørgsmål såsom: ”Bruger du dine ressourcer rigtigt i forhold til, hvad der betyder noget for dig?” Gennem 

fordybelse i Livshjulet, fik deltagerne til opgave at blive klar på deres fokusområder. 

Motivation 

Motivationens afgørende rolle i forhold til opnåelse af målsætninger, afledede en undervisningssession 

med diskussioner og opgaver om motivation og motivationsarbejde. Spørgsmålene: Hvad motiverer dig? Er 

du parat til at ofre eller investere dét, som det kræver for at gå hele vejen? - Hjalp deltagerne med at blive 

afklarede, bl.a. også ved præsentation af og arbejde med Motivationsmodellen og Motivationsmatrix’er 

Netværk 

Deltagerne blev bedt om at folde deres netværk ud, og identificere hvilke personer i deres liv der kunne 

støtte eller hjælpe dem gennem forandringsprocessen? En teoretisk gennemgang af Netværkskortet gav 

mange deltagere overblik over, hvem de skal have tættere på sig, eller hvem de måske kunne være bedre 

tjent med at skubbe lidt på afstand. Netværkskortet gav god mening i forhold til de mange forskellige 

arenaer en livsstilsændring omfatter, hvor deltagerne skal kunne navigere efter den specifikke arenas 

forhold, f.eks. forskellighederne mellem arbejdsliv og privatliv. 
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Den systemiske teori 

Forandring fryder … eller hva? Den systemiske teori bearbejder de ting forandringer kan medføre. Når 

noget forandrer sig kan det give utryghed i omgivelserne. Den systemiske teori blev i særlig grad anvendt til 

at arbejde med evt. modstand blandt deltagerne, hvorfor den også lå sidst i interventionsperioden, da det 

er i denne periode risikoen for tilbagefald er størst. Således kunne deltagerne nikke genkendende til 

tankemønstre om at fortsætte eller ”give op”. 

Opsummering af mål og værdier 

Ved alle tre opfølgningsdage blev der lavet opsamling og deling af erfaringer i mindre grupper (9-12). Via en 

række centrale spørgsmål blev der igangsat selvevaluering inden for en række områder. F.eks.: Er dit mål 

stadig det samme, nu hvor du er et stykke henne i processen? Hvad er dit næste skridt?  

 

 

Internetbaseret netværksgruppe til fremme af sund livsstil 

Med ønsket om at benytte elementer fra andre undersøgelser om metoder til fremme af vægttab via 

internet baserede netværksgrupper (Hwang et al. 2010), blev der i interventionen oprettet en 

netværksgruppe til fremme af sund livsstil. I praksis blev det gennemført ved at oprettet en lukket facebook 

gruppe for deltagere og undervisere, som et internet baseret netværk til fremme af sund livsstil. På det 

indledende 2-dages kursusforløb blev der givet en kort introduktion til, hvordan man kunne blive medlem 

af gruppen, og til hvilke formål gruppen kunne være nyttig gennem processen. Derudover vedtog 

deltagerne i samarbejde en række ”ikke nedfældede” sociale retningslinjer for adfærd på gruppens 

netværksside, hvor positivitet og social support var nøgleordene. 
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Metoder 

Kvantitativ tilgang – Webbaseret spørgeskema 

Ved brug af webbaseret spørgeskema i Survey Xact er de kvantitative data indsamlet på 4 målinger 

foretaget efter hver kursusgang, 4 datasæt, med formål om at følge udviklingen over tid. Se Figur 1 for 

målingernes hyppighed i forhold til interventionsdesignet. Ved hver måling blev spørgeskemaet distribueret 

til det fulde oprindelige deltagerantal (n=25) da det kunne vise sig gældende at der blandt interventions-

målgruppen kunne være fremgang i forbedret livsstil uden nødvendigvis at være fremmødt til hver 

kursusgang. Derudover afspejler kursusdeltagerantallet for hver enkelt kursusgang ikke nødvendigvis 

antallet af respondenter i hver måling, da der kan være færre respondenter end reelle deltagere, og 

omvendt. Af denne årsag regnes alle responsrater i undersøgelsen på baggrund den fulde oprindelige 

population (n=25). 

 

Spørgeskemadesign 

Til måling af programeffekten på livsstilsindikatorer, er gennemført food frequency questionnaire og 

undersøgelse af tid brugt på planlagt motion, disse data anvendes til at følge udviklingen i forhold til 

følgende specificerede udfaldsmål: grøntsager, frugt, fuldkorn, fisk, fedt, sukker, drikkevaner og motion jf. 

gældende anbefalinger. (Fødevarestyrelsen 2010) Spørgsmålene om kostvaner er bygget op med 

udgangspunkt i et valideret Food frequecy questionaire udviklet i forbindelse med EU projektet PERISCOPE1 

(Sansolios, Husby & Strand 2010), hvortil der blev lavet en dansk oversættelse af spørgeskemaet til brug i 

den danske del af projektet. I denne undersøgelse er spørgeskemaets food frequency spørgsmål tilpasset 

Sund Energi målgruppen. 

Der er derudover spurgt ind til respondenternes selvvurderede sundhed, selvvurderede livsstil og 

energiniveau, samt tre former for baggrundsdata: vægt, højde, alder.  

Til måling af implementeringsstrategien omfatter det internetbaserede spørgeskema i ’Måling 1’ og ’Måling 

4’ en række spørgsmål med en 5-trins ratevurdering af: relevans og udbytte af kursets 

undervisningsindhold, anvendelighed i relation til egen livsstil, og vurdering af mulighed for erfaringsdeling 

på arbejdsplads og med kollegaer. 

 

  

                                                           
1
 Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity in Early age  
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Databehandling 

Spørgeskemaet blev distribueret automatisk via e-mail til samtlige deltagere, population (n=25). 

Spørgeskemaundersøgelsen blev returneret med en responsrate på 76% totalt set for alle 4 målinger, med 

den lille population, kan der ikke laves analyser af signifikans mv. på denne responsrate, men kun tolkes på 

umiddelbare tendenser. Resultaterne omfatter naturligvis kun besvarelser for dem i målgruppen der har 

udfyldt spørgeskemaet, hvilket kommer til udtryk i et varierende antal respondenter for de 4 målinger. 

Antallet af respondenter varierer i hver måling, med flest respondenter i ‘Måling 1’, 22 respondenter  88% 

responsrate, og færrest i ‘Måling 3’, 17 respondenter  68% responsrate. Dette tilsyneladende frafald i 

antal besvarelser er dog ikke nødvendigvis et udtryk for antallet af deltagere i kurset forudgående for hver 

måling, men simpelthen et frafald i antallet af spørgeskemabesvarelser.  

Data fra det internetbaserede spørgeskema er behandlet i en samleanalyse, ved brug af variablen ’survey’ 

og ’frekvens’ vist i procent – der muliggør sammenligning af resultaterne fra de 4 målinger. Formålet er at 

undersøge evt. udvikling, såvel fremgang, stagnering og tilbagefald blandt respondenterne i løbet af 

interventionsperioden. Der er i særlig grad fokus på at undersøge, hvorvidt deltagerne, som samlet gruppe, 

har haft succes med at nærme sig udfaldsmålene, de gældende anbefalinger for sund livsstil. 

Der er i undersøgelsen, grundet projektets karakter, ikke foretaget randomisering eller lavet sammenligning 

med evt. kontrolgruppe. Populationen (n=25) udgør et sparsomt antal personer, og set i sammenhæng med 

responsraten er evalueringen kritisk over resultaternes validitet, reproducerbarhed og generaliserbarhed. 

Det understreges derfor at data udelukkende kan betragtes som tendenser for populationen, hvorved 

undersøgelsens konklusioner alene beskriver de observerede tendenser i resultaterne. 
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Etnografisk kvalitativ tilgang  

Med metoden deltagende observation er der gennem tre ud af fire kursusgange observeret kursusforløbets 

gennemførsel og samspillet mellem kursets indhold, deltagere og undervisere (Fangen 2005). Som 

medvirkende i feltet, uden agentrolle og uden formel tilknytning arbejdsgiveren, har observatøren (AAU) 

undersøgt de fysiske rammer på kursusstedet Ubberup, undervisernes metodikker og hensigtsmæssigheder 

jævnfør projektets og kursets formål. Dette med henblik på at kunne anvende denne akkumulerede viden 

til information af Coops videre arbejde, med videreudvikling af sundhedsfremmestrategier og specifikt med 

henblik på indarbejdning af livsstilskurser i efteruddannelsesprogrammet. 

Til undersøgelse af det internetbaserede netværk for sund livsstil, praktiseret i den lukkede facebook 

gruppe, er der anvendt en metodologisk strategi inden for den virtuelle etnografiske tilgang (Larsen 2012). 

Metoden er bygget op omkring observationer af, og involvering i, de interaktioner og den kommunikation 

og kultur, der eksisterede gennem interventionsperioden i facebookgruppen.  Observationerne har gradvist 

koncentreret sig mere og mere om at få greb om de forskellige former for kommunikation og interaktion 

der fandt sted: supportive kommentarer, deling, ”synes godt om” tilkendegivelser, video, meddelelser fra 

undervisere, erfaringsdeling mv., samt hvilke typer kommunikation og interaktion, der fandt sted mellem 

hvem; facebookgruppens forskellige typer af medlemmer: deltagerne, underviserne, arbejdsgiver (HR) 

observatørens selv (Larsen 2012).  
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Resultater 

Selvvurderet sundhed og trivsel 

Fra data i ’Måling 1’ indgår der oplysninger om deltagernes erfaringer med livsstilsændringer generelt før 

kurset. 95% af respondenterne svarer at de har erfaringer med at ændre livsstil. Disse 21 respondenter er 

efterfølgende blevet bedt om at vurdere deres succes, med tidligere forsøg på livsstilændring. Heraf 

vurderer 24% af respondenterne, at deres tidligere forsøg har givet en succes der kan betegnes som meget 

god (14%) eller god (10%) (illustreret i Figur 4).  

Figur 4 Vurdering af succes med tidligere forsøg på livsstilsændring. (Data fra ‘Måling 1’) 

Til sammenligning med den aktuelle intervention, er spørgsmålet gentaget i ’Måling 4’, men med ændret 

fokus til at omhandle den aktuelle livsstilsændring som respondenterne er i gang med qua deres deltagelse 

i projektet. I ’Måling 4’ svarer 68%, at de vurderer successen med deres aktuelle livsstilsændring til at være 

meget god (26%) eller god (42%).  

Figur 5 Vurdering af succes med aktuel livsstilsændring. (Data fra ‘Måling 4')  
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Disse udsagn tyder som udgangspunkt på, at respondenterne har oplevet større succes med den aktuelle 

livsstilændring i interventionen sammenlignet med tidligere erfaringer, med en fremgang på 44% flere 

respondenter, der betegner den aktuelle livsstilsændring med positiv succes. Denne fremgang til trods, er 

det dog langt fra alle respondenter, der synes at have opnået deres målsætninger fra den første 

kursusgang. Kun 21% af respondenterne svarer positivt, at de har opnået deres målsætning, 26% svarer, at 

de delvist har opnået deres målsætning, mens hele 53% svarer, at de ikke har opnået deres målsætning. 

Dette står lidt i kontrast til den ovenstående udvikling i respondenternes vurdering af succes med den 

aktuelle livsstilsændring, hvilket kan underbygges med, at livsstilsændringer tager længere tid at rodfæste 

end interventionens 5 måneders varighed. Det kan også være et udtryk for at målgruppen, til trods for, at 

de ikke har nået deres konkrete målsætninger, stadig vurderer, at de er på rette vej, hvilket kan forklare 

den positive vurdering af succes med aktuel livsstilsændring i ‘Måling 4’. 

I samtlige 4 målinger er respondenterne blevet bedt om at vurdere deres livsstil, ratevurderet i 4 

svarkategorier fra meget sund til meget usund. I ‘Måling 1’ vurderer 36% af respondenterne at leve sundt, 

hvor der ved ‘Måling 2’ sker en markant stigning i antallet, der angiver at leve sundt, hvor også svaret 

”meget sundt” tages i brug. Tilsammen vurderer 72% af respondenterne at tilhøre én af disse to 

svarkategorier, denne store andel reduceres desværre efterfølgende. For de sidste to målinger viser et 

mindre tilbagefald i selvvurderet livsstil, der tilsyneladende stagnerer omkring 65% der svarer at leve sundt 

i ‘Måling 3’, og 69% der svarer at deres livsstil er meget sund (16%) eller sund(53%) i ’Måling 4’.  

Figur 6 Selvvurderet livsstil – Generelt vil jeg sige min livsstil er…  

 

Udviklingen fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 2’, med en stigning fra 36% - 72%,  synes at være så markant, at 

interventionens start kan tolkes til at have haft en stor indflydelse på respondenternes livsstil og den måde, 

hvorpå de vurderer deres egen livsstil, til i større grad at leve sundt og meget sundt. Den samlede fremgang 
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for hele interventionsperioden er 33% flere respondenter der vurderer, at deres livsstil er meget sund 

(16%) og sund (17%) fremgang. 

For at undersøge om denne udvikling har haft indflydelse på deltagernes trivsel, er deres energiniveau 

blevet undersøgt ved at bede dem angive, hvor meget af tiden de har været hhv. trætte og 

overskudsagtige, gradueret på 4 forskellige tidsangivelser. Dette spørgsmål har til formål at dække 

deltagernes energiniveau og trivsel, som led i at favne det brede sundhedsbegreb. 

Figur 7 Trivsel - Hvor meget af tiden de seneste 2-3 uger har du følt dig træt? 

 

 

Figur 8 Trivsel - Hvor meget af tiden de seneste 2-3 uger har du følt overskud?  

 

De to figurer (Figur 7 og Figur 8) over trivsel viser en nærmest invers funktion, hvor den reducerede 

oplevelse af træthed, særligt fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 2’, erstattes af, at respondenterne i større omfang 

oplever at have mere overskud i hverdagen, hvilket ved resultaterne i ‘Måling 3’ og ‘Måling 4’ tyder på at 

være stagneret/vedligeholdt. 
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Der kan udfra resultaterne over selvvurderet sundhed og trivsel tolkes en forbedring af begge tilstande 

gennem interventionen, dog med størst fremgang fra ’Måling 1’ til ’Måling 2’, hvorpå der ved de to sidste 

kursusgange ses en tendens til, at respondenterne er lykkedes med at vedligeholde den opnåede livsstil og 

energiniveau. Denne fortolkning understøttes af respondenternes egne udsagn om, at de i den aktuelle 

livsstilsændring (i interventionen) i højere grad vurderer, at livsstilsændringen er mere succesfuld end 

tidligere forsøg på livsstilsændring. 

 

Livsstilsindikatorer 

BMI udvikling – Body Mass Index  

Forekomsten af livsstilssygdomme er forbundet med en lang række af prædiktorer, herunder er overvægt 

og fedme. På denne baggrund er respondenterne gennem de 4 målinger blevet spurgt ind til deres højde og 

vægt, med henblik på at se en udvikling i reduceret BMI som resultat af ændrede kost- og motionsvaner. 

For den samlede gruppe er der blandt respondenterne observeret i fald i gennemsnitlig BMI fra 34,01 til 

32,58.  

Figur 9 Udvikling af respondenters BMI fra måling 1-4 
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Dette gennemsnit dækker dog over små vægtforøgelser på maks. 3 kg. såvel som store vægttab, på maks. 

29 kg. Det største personvægttab har givet udsving til at være interventionens største BMI reduktion 

observeret blandt respondenterne fra ‘Måling 1’ til ’ Måling 4’, med en BMI udvikling fra 36,64 til 28,41, 

hvilket er en bevægelse fra definitionen fedme til overvægtig. Desværre er der i de gennemsnitlige værdier 

og for gruppen som helhed ikke nogen bevægelse mellem BMI klassificeringerne, hvilket betyder, som 

aflæst i Figur 9, at respondenterne vedbliver som gruppe i klassificeringen fedme (BMI 30-35) (Nordic 

Council of Ministers 2004). 

 

Kostvaner  

Omend der blandt respondenterne ikke er observeret et stort vægttab, skønt reduceret, er det i henhold til 

interventionens udfaldsmål interessant at undersøge i hvor høj grad deltagerne har ændret livsstilsvaner, 

herunder kost- og motionsvaner og undersøge, om der i modsætning til de biometriske indikatorer er sket 

en mere tydelig udvikling i disse. 

Til undersøgelse af udfaldsmålene inkluderer spørgeskemaet spørgsmål om, hvor ofte respondenterne 

indtager de pågældende fødevarer; grøntsager (ikke kartofler), frugt, fuldkornsprodukter vs. traditionelle 

kornprodukter, fisk og fiskepålæg, kød og pålæg med alm. vs. reduceret fedtprocent og drikkevaner.  

Indtag af grøntsager og frugter 

De gældende anbefalinger for frugt og grønt bygget op i en samlet anbefaling om indtagelse af minimum 

600g grøntsager og frugt dagligt. Fødevarestyrelsen eksemplificerer en deling på 300g frugt og 300g 

grøntsager dagligt (Fødevarestyrelsen 2010). For at opnå så stort et dagligt indtag i en gennemsnitlig kost, 

vurderer undersøgelsen at en hyppighed på ”flere gange om dagen” er påkrævet for at opnå en samlet 

mængde på minimum 600g/dag for disse to fødevaregrupper. 

For hyppigheden af indtag af grøntsager er den største kostvaneændring blandt respondenterne, 

observeret fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 2’. Der er i denne periode en fremgang på 18% af respondenterne der 

er begyndt at leve op til anbefalingerne (flere gange om dagen), samlet angiver 50% af respondenterne i 

‘Måling 2’ at spise grøntsager flere gange dagligt. Mens den øvrige halvdel fordeler sig på 28%, der spiser 

grøntsager én gang dagligt og 23%, der spiser grøntsager sjældnere end én gang dagligt.  
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Figur 10 Grøntsager i kosten: Hvor ofte spiser du grøntsager? (kartofler tæller ikke med) 

 

Denne tendens, der peger mod, at halvdelen af respondenterne sandsynligvis lever op til anbefalingerne for 

indtaget af grøntsager på 300g/dag er, set i relation til den øvrige voksne befolknings gennemsnitlige indtag 

af grøntsager, på 162g/dag (Pedersen Agnes N. et al. 2010). Der synes i interventionen at være en god 

udvikling i retning af deltagernes formål om en sundere livsstil, da en større mængde af kosten i så fald 

udgøres af mindre energitætte fødevarer. Derudover er det vigtigt at resultaterne tilsyneladende tyder på, 

at respondenterne i undersøgelsen er lykkedes med at vedligeholde deres hyppighed i indtaget af 

grøntsager på samme niveau som ved ‘Måling 2’ gennem hele interventionsperioden. 

Udviklingen for hyppigheden af indtaget frugt blandt respondenterne er mindre i øjefaldende, hvilket 

muligvis skyldes, at resultaterne allerede ved ‘Måling 1’ angav at 41% af respondenterne allerede levede op 

til anbefalingerne og spiste frugt flere gange dagligt. Dette resultat er i overensstemmelse med resten af 

befolkningens kostvaner, der ligeledes peger på, at det daglige gennemsnitlige indtag af frugt (283g/dag) er 

større end indtaget af grøntsager (162g/dag) (Pedersen Agnes N. et al. 2010).  
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Figur 11 Frugt i kosten: Hvor ofte spiser du frugt? 

 

Trods det relativt høje udgangspunkt ses alligevel en mindre forøgelse af hyppighed i indtaget af frugt 

blandt den andel respondenter, der spiser frugt flere gang dagligt, fra 41% i ‘Måling 1’ til 53% i ‘Måling 3’. 

Denne fremgang er desværre fulgt af et voldsomt tilbagefald i ‘Måling 4’, der gør, at indtaget af frugt ved 

interventionens udgang tyder på at være mindre end ved interventionsstart.  

Samlet for frugt og grønt anbefalingen på 600g/dag kan det, når der analyseres ved brug af krydsning på 

udsagnet ”flere gange om dagen” i begge spørgsmål, ses at andelen af respondenter, der indtager både 

frugt og grønt flere gange dagligt, udgør knap ca. 32%, hvilket kan tyde på, at ca. en tredjedel lever op til 

anbefalingerne for indtaget af frugt og grønt. 

 

Indtag af fuldkorn 

Det anbefalede indtag af fuldkorn i kosten er for voksne min. 75g fuldkorn/dag (Fødevarestyrelsen 2010). 

De gældende anbefalinger for indtag af fuldkorn har fokus på fødevarerne brød, ris og pasta. Resultaterne 

for fuldkorn har på dette grundlag til formål at undersøge indtaget af de 3 typer af fødevarer. Da 

undersøgelsen kun undersøger hyppighed og ikke mængde, vil der analyseres på den udvikling der 

karakteriserer hhv. fald og stigning i hyppighed af indtaget af hhv. traditionelle (lyse) kornprodukter og 

fuldkornsprodukter. 

For lyst brød er der observeret et fald i hyppigheden af indtag illustreret i figuren nedenfor. Ved ‘Måling 1’ 

angav 37% af respondenterne at de spiste lyst brød én eller flere gange dagligt, mens der i til ‘Måling 2’ er 

0% af respondenterne der angiver at indtage lyst brød i disse to svarkategorier. 
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Figur 12 Fuldkorn i kosten – Lyst brød: Hvor ofte spiser du lyst brød? (franskbrød, krydderboller, rundstykker mm.) 

 

Den umiddelbare reduktion af hyppighed i indtaget af lyst brød står for gradvist tilbagefald gennem ‘Måling 

3’ og ‘Måling 4’, hvorved der ved interventionens afslutning atter er 11% af respondenterne, der angiver at 

spise lyst brød dagligt. 

Sammenlignet med indtaget af fuldkornsbrød (se Figur 13) ses der ikke nogen klar sammenhæng, der tyder 

på at reduktionen af indtaget af lyst brød fra ‘Måling 1’ til ’Måling 2’ er blevet erstattet af fuldkornsbrød, da 

hyppigheden for indtaget af fuldkornsbrød antageligt er stabil fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 3’.  

Figur 13 Fuldkorn i kosten – Fuldkornsbrød: Hvor ofte spiser du fuldkornsbrød? 
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Derimod sker der herefter en stigning i indtaget af fuldkornsbrød ved ‘Måling 4’, hvor hele 58% af 

respondenterne angiver at spise fuldkornsbrød én gang dagligt eller mere. Dette udgør en fremgang på 23% 

af respondenterne, der er begyndt at spise mere fuldkorn fra ‘Måling 3’ til ‘Måling 4’. 

For ris og pasta tyder resultaterne på at indtaget traditionelle lyse varianter reduceres blandt 

respondenterne undersøgelsens fire målinger, dog med et mindre tilbagefald (dvs. øget hyppighed af 

indtag) i ‘Måling 4’.  Tendensen til et sjældnere indtag af de lyse varianter er mest tydelig for pasta 

(illustreret i Figur 14), hvor 54% af respondenterne i ‘Måling 1’ angiver at spise almindelig/lys pasta én eller 

to-tre gange om ugen, er det i ‘Måling 2’ kun tilfældet for 17% af respondenterne.  

Figur 14 Fuldkorn i kosten - Indtag af pasta: Hvor ofte spiser du almindelig (lys) pasta? 

 

Den samme tendens som illustreret i Figur 14 er også kendetegnende for respondenternes svar i 

spørgsmålet om fødevaren lyse ris. Her ses ligeledes en umiddelbar reduktion fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 2’ 

efterfulgt af en gradvis mindre forøgelse. Se udviklingen for indtaget af ris i Graf 15 (hvide ris) og Graf 16 

(brune ris) i bilag 1. Det skal dog understreges, at der for både pasta og ris ved ‘Måling 4’ er færre der spiser 

de lyse varianter i forhold til udgangspunktet i ‘Måling 1’. Desværre er denne tendens ikke helt tydelig, 

hvorfor fravalget af lyse varianter måske i højere grad kan skyldes større bevidsthed omkring 

fuldkornsanbefalinger. Der er observeret en sparsom reel fremgang i andelen af respondenter, der gennem 

de fire målinger angiver hyppigere at indtage fuldkornspasta (Figur 15) såvel som brune ris (Graf 16 bilag 1).  
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Figur 15 Fuldkorn i kosten - Indtag pasta: Hvor ofte spiser du fuldkornspasta? 

 

I ‘Måling 1’ angiver 36% af respondenterne her at indtage fuldkornspasta én eller to-tre gange om ugen, 

mens der i ‘Måling 4’ er 42% der angiver samme hyppighed i indtaget og 5% der spiser fuldkorn dagligt. Det 

er altså en beskeden fremgang på ca. 10% flere respondenterne der er begyndt at spise mere 

fuldkornspasta.  

Indtag af fisk og fiskepålæg 

De gældende anbefalinger for indtag af fisk ligger på 200-300g fisk om ugen. Fødevarestyrelsen vurderer, at 

denne anbefaling kan efterleves ved indtag af fisk flere gange om ugen, enten som integreret del af varme 

måltider eller som pålæg til kolde måltider, eksemplificeret som ét fiskemåltid om ugen og fiskepålæg 

næsten dagligt (Fødevarestyrelsen 2010).  

For at undersøge om respondenterne kan leve op til denne anbefaling er der spurgt ind til, hvor hyppigt de 

indtager fisk og fiskepålæg. Ved ‘Måling 1’ lever kun 18% af respondenterne op til anbefalingerne, og 

angiver at de spiser fisk to-tre gange om ugen. Ved ‘Måling 2’ observeres en markant fremgang, hvor hele 

44% flere respondenter angiver at spise fisk to-tre gange om ugen end ved ‘Måling 1’.  
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Dette betyder at hele 62% af respondenterne på dette tidspunkt synes at leve op til anbefalingerne. 

Figur 16 Fisk i kosten - Indtag af fisk og fiskepålæg: Hvor ofte spiser du fisk og/eller fiskepålæg? 

   

Desværre er der ligesom i en række af de andre sundhedsmæssige fremskridt i undersøgelsen, også i dette 

resultat set et gradvist tilbagefald, således at der i ‘Måling 4’ kun er 32 % der angiver at spise fisk ofte nok 

til at leve op til anbefalingerne. Dette er dog stadig en fremgang i forhold til udgangspunktet i ‘Måling 1’ på 

18%. Derudover skal det fremhæves at der i ‘Måling 4’s 32%, gemmer sig en hvis andel respondenter (11%), 

der angiver at de spiser fisk hver dag. Det tyder på at disse 11% virkelig er lykkedes med at få etableret og 

vedligeholdt en sund kostvane omkring hyppigt indtag af fisk i løbet af interventionsperioden. 

 

Spar på fedt og sukker 

For at undersøge en livsstilsfremgang blandt interventionsgruppen er der i relation til anbefalingerne om 

’spar på fedt og sukker’ (Fødevarestyrelsen 2010) spurgt ind til en række specifikke fødevarer. Denne 

undersøgelse vil primært inddrage tendenser observeret omkring indtag af alm. vs. lav fedtprocent kød og 

pålæg samt på slik, da det er på disse parametre at tendenserne i undersøgelsen er mest entydige. De 

øvrige resultater fra andre fødevaregrupper (mejeri, kager og snacks mv.) kan findes i Graf 20-Graf 29 i 

bilag 1. 

Der er i undersøgelsen observeret en tendens til at flere af respondenterne hyppigere indtager magre kød- 

og pålægsprodukter, illustreret som en jævnt stigende hyppighed gennem hele interventionsperioden. 

Udgangspunktet i ‘Måling 1’ er at 23% af respondenterne giver udtryk for at spise magre kød- og 
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pålægsprodukter én eller flere gang dagligt. Mens der i ‘Måling 4’ er 58%  af respondenterne, der giver 

udtryk for samme hyppige indtag af magre kød og pålægsprodukter. Der er altså 35% flere respondenter, 

der gennem interventionsperioden tilsyneladende har ændret kostvaner i relation til fedtprocenten i deres 

kød og pålægsprodukter. 

Figur 17 Fedt i kosten - Indtag af magre kød og pålægsprodukter: Hvor ofte spiser du magert kød og/eller pålæg? 

 

Resultaterne for indtaget af kød og pålægsprodukter med almindelig-høj fedtprocent er tilsvarende 

faldende i hyppighed blandt respondenterne gennem perioden (se evt. Graf 19 i bilag 1), hvilket 

underbygger tendensen der er observeret i Figur 17, der tyder på, at det er lykkedes for nogle af deltagerne 

i projektet at ændre vaner til oftere at tage det sunde valg. 

Når det gælder kostrådet ”spar på sukker” tyder resultaterne også på fremgang i relation til sunde 

livsstilsvaner blandt interventionsgruppen. Hyppigheden af indtaget af slik er ifølge undersøgelsen blevet 

sjældnere. Dette ses i særlig grad, ligesom for en række andre tendenser i undersøgelsen, med en markant 

reduktion fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 2’, hvor resultaterne tyder på at 41% af de respondenter, der i ’Måling 1’ 

angav at spise slik dagligt eller flere gang dagligt, har nedsat denne hyppighed ved ’Måling 2’ til kun at spise 

slik to-tre gang om ugen (11%) eller et par gang om måneden (67%). 
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Figur 18 Sukker i kosten - Slik: Hvor ofte spiser du slik? 

 

Der er dog igen observeret en tilbagegang i denne positive tendens gennem ‘Måling 3’ og ‘Måling 4’, 

hvorfor den reelle andel af respondenter, der tilsyneladende er lykkedes med sjældnere at indtage sukker, 

udgør 30% af respondenterne. Altså ca. en tredjedel af gruppen har gennem hele interventionsperioden 

reduceret deres hidtil daglige indtag af slik til kun at være én gang dagligt eller et par gange om måneden.  

 

Drikkevaner 

I de 8 Kostråd anbefales det at slukke tørsten i vand, og at drikke vand flere gange dagligt 

(Fødevarestyrelsen, 2010). Der lægges vægt på at sodavand og andre sukkersødede læskedrikke er 

nydelsesmidler, der kun bør indtages sjældent, i stil med anbefalingerne for alkohol og slik. Dette skyldes 

bl.a. de sukkersødede læskedrikkes høje indhold af sukker, karakteriseres som ”tomme kalorier”, altså med 

høj energitæthed og lav mæthedsfornemmelse grundet den flydende form. For at undersøge om 

interventionen har påvirket målgruppens drikkevaner fremhæves derfor resultaterne for indtaget af 

sukkerholdige læskedrikke i det følgende. Udover sukkerholdige læskedrikke er en række andre drikkevaner 

undersøgt; mælk, light læskedrikke, vand og kakaomælk. Resultaterne for disse kan læses i Graf 30-Graf 32 

og Graf 38 i bilag 1. 

I undersøgelsen af deltagernes hyppighed af indtagne sukkerholdige læskedrikke angiver hele 49% af 

respondenterne fra ‘Måling 1’ til ‘Måling 2’ at have stoppet helt med at drikke sukkerholdige læskedrikke 

karakteriseret ved en fremgang fra 18%, der i ’Måling 1’ svarer, at de aldrig drikker sukkerholdige 

læskedrikke til 67% af respondenterne i ’Måling 2’. Desværre får 20% af disse respondenter tilsyneladende 
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tilbagefald ved ‘Måling 3’, hvor 47% af respondenterne angiver aldrig at drikke sukkerholdige læskedrikke. 

Dette tilbagefald viser sig dog at være kortvarigt, hvorfor der igen ved ‘Måling 4’ er fremgang i form af lav 

hyppighed, hele 74% angiver i ’Måling 4’ at de aldrig drikker sukkerholdige læskedrikke.  

Figur 19 Drikkevaner - Sukkerholdige læskedrikke: Hvor ofte drikker du sukkerholdige læskedrikke? (sodavand, juice, saft mm.) 

 

Som illustreret i Figur 19 giver det udslag i en tendens til en samlet fremgang på 56% flere respondenter, 

der fravælger de  sukkerholdige læskedrikke gennem interventionsperioden. Denne tilsyneladende ændring 

af vaner er den mest markante observeret i undersøgelsen, om end den ligesom de øvrige tendenser i 

undersøgelsen er baseret på få respondenter, hvorfor der ikke kan konkluderes på signifikans, reliabilitet 

eller generaliserbarhed.  
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Motionsvaner 

De gældende anbefalinger for motion dækker over to kategorier hhv. fysisk aktivitet (hverdagsmotion) 30 

min. dagligt og moderat fysisk aktivitet (planlagt motion) 20-30 min. højintensiv træning 2 gange om ugen. 

Der er i undersøgelsen inkluderet begge former for fysisk aktivitet, men da en stor andel af målgruppen er 

ansat i Coops butikker, hvilket indebærer et højt niveau af hverdagsmotion i form af mange daglige skridt 

samt løft, skub og træk med varer, er der i undersøgelsen primært fokus på planlagt motion. 

Figur 20 Motionsvaner - Planlagt fysisk aktivitet: Hvor mange dage om ugen dyrker du planlagt motion i minimum 30 min. med 
sved på panden? (f.eks. fitness center, løbetræning, holdsport, cykelture over 5 km., gåtur over 2 km  o.lign.) 

 

Der er i resultaterne i Figur 20 tegn på at 56% af respondenterne i ‘Måling 1’ lever op til anbefalingerne om 

planlagt motion 2 gange om ugen eller oftere. Denne umiddelbare positive tendens øges gradvist gennem 

interventionsperioden, hvor resultatet i ‘Måling 4’ er 84% af respondenterne, der lever op til 

anbefalingerne,  kan tyde på at 28% af respondenterne er lykkedes med, gennem perioden, at dyrke 

planlagt motion hyppigere end ved interventionens start, således at de lever op til anbefalingerne. 
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Kursusudbytte 

Undervisningen der har fundet sted i interventionen, med fokus på den brede sundhedsforståelse, synes at 

have givet størstedelen af deltagerne såvel viden (Graf 42, bilag 1), selvindsigt (Graf 43, bilag 1) og 

værktøjer (Graf 44, bilag 1) til at arbejde med deres livsstil. Således svarer 79% af respondenterne i 

undersøgelsen foretaget ved ‘Måling 4’ at kurset i meget høj grad (32%) eller i høj grad (47%) har givet dem 

et bedre grundlag for at gå i gang med en sundere livsstil.  

Figur 21 Kursusudbytte - Grundlag for sund livsstil: Har kurset samlet set givet dig et bedre grundlag for at gå i gang med en 
sundere livsstil? 

 

De positive udsagn illustreret i Figur 21 støtter op om indholdet i interventionen, samt at koblingen mellem 

teori og praksis er gjort tilgængelig for deltagerne. 

Men mens respondenterne som udgangspunkt synes at have fået et bedre grundlag for selv at leve 

sundere, er der mere tilbageholdenhed med, hvorvidt de vurderer at deres lokale arbejdsplads kan drage 

nytte af den viden og de erfaringer de har gjort gennem kursusrækken.  

I undersøgelsens ’Måling 4’ angiver 62% af respondenterne, at de vurderer, at de har fået viden, de kan 

dele med deres kollegaer (Graf 50 i Bilag 1), hvoraf kun 42% føler sig klar til at dele ud af denne viden på 

arbejdspladsen (Graf 51 i Bilag 1). Endnu lavere er andelen af respondenter der føler sig klar til konkret at 

igangsætte sundhedsfremmende initiativer på deres lokale arbejdsplads, hvor positive udsagn til dette 

emne er helt nede på 22% af respondenterne, 11% svarer i meget høj grad, mens 11% svarer i høj grad.  
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Figur 22 Kursusudbytte - Nøglepersoner: Føler du dig klar til at sætte sundhedsinitiativer i gang på din arbejdsplads? 

 

Det er altså tvivlsomt, hvorvidt interventions- formålet og designet omkring nøglepersons initiativer vil få 

en direkte en effekt ude på de lokale arbejdspladser, hvor deltagerne arbejder. Til gengæld kan deres 

deltagelse med sandsynlighed alligevel bevirke, at der vil bliver talt mere om sundhed på arbejdspladsen og 

at der vil være mere fokus på sunde frokost- og mellem- måltider. Derigennem åbnes en mulighed for, at 

der med tiden måske vil udvikle sig en kultur, der er mere fokuseret på at skabe sunde rammer og 

strukturer for medarbejderne, qua Banduras teori om agentperspektivernes afsmittende effekt på 

omgivelserne (se afsnittet: Interventionens teoretiske baggrund).  
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Internetbaseret netværk til sund livsstil 

Samtlige deltagere blev indenfor ca. 1 måned medlem af den lukkede facebook gruppe, hvor deltagerne i 

praksis havde deres internet baserede netværk til fremme af sund livsstil. Nogle deltagere, der ikke i 

forvejen var brugere på facebook, valgte at oprette profiler alene med formålet om at ’være med’ i 

gruppen, og nogle valgte også at oprette facebookprofiler under pseudonymer.  

Der er gennem interventionsperioden postet omkring 100 opslag på facebookgruppens væg med 

dertilhørende kommentarer og ”synes godt om” tilkendegivelser. Der er postet statusser indenfor en række 

temaer relateret til deltagernes livsstilsændring, om såvel fremgang, stilstand og tilbagefald. Til disse er der 

svaret og supportet fra andre deltagere med ikke-dømmende sociale kommentarer og ’synes godt om’ 

tilkendegivelser til samtlige. Derudover er der delt billeder og videoer fra kursusdage, madlavning hjemme 

og motionsaktiviteter i de mellemliggende perioder med de andre deltager, svarende til handlingsfasen jf. 

Stages og Change modellen Tabel 1, hvor deltagerne har interageret med supportiv adfærd.  

Følgende præsentation af resultater udgøres af screenshots fra facebookgruppens væg til at illustrere 

brugen af siden og interaktionernes karakter, inspireret af metoden anvendt i PhD afhandlingen ”Unge og 

online sociale netværk: En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser” 

((Larsen, 2010). 

Her er et eksempel på en statusopdatering vedr. livsstilsændring og stilstand, der er et typisk eksempel på 

adfærd i overgangen fra handlingsfasen til vedligeholdelsesfasen, hvor målgruppen ofte har svært ved at 

flytte fokus på uhensigtsmæssig adfærd og negative tanker til det positive i, at de er ved at forsøge at 

ændre den pågældende adfærd. I disse situationer bruger deltagerne facebookgruppen til at støtte sig op 

ad hinanden, supporte og en bruger forsøger endda at hjælpe med at se den positive adfærd i 

kommentaren ”Vi kommer igen til januar, men vi kan joh (jo red.) gå en tur i mellem dagene (i mellemtiden 

red.)”.  

 

 

 

 

 

Figur 23 Internet baseret netværk til Sund Livsstil - Eksempel på supportiv kommunikation 
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På facebookgruppen er der også enkelte deltagere, der uopfordret giver eksempler på at træde i rollen som 

nøgleperson, ved at lave sundhedsfremmende happenings/tiltag på deltagernes lokale arbejdspladser, i 

perioderne mellem kursusgangene (handlingsfasen), bl.a. ved upload af billede og tilhørende kommentar, 

hvorpå andre brugere kommenterer og giver tilkendegivelser i udvisning af supportiv adfærd. 

 

I kommunikationen og interaktionen der finder sted i det internetbaserede netværk til fremme af  sund 

livsstil, er der observeret en typisk tendens, der også er observeret i andre interventioner ved brug af 

internetbaserede netværk, nemlig, at facebookgruppens medlemmer i højere grad er tilbøjelige til at være 

”passive” brugere frem for ”aktive”, dvs. at størstedelen af interaktion og kommunikation i prioriteret 

adfærd primært er som følger: læser andres opslag, tilkendegiver ”synes godt om”, kommenterer, skriver 

på væggen, kommenterer og ”tagger” billeder, mens de er mindst tilbøjelige til selv at uploade billeder 

og/eller video (Hwang et al., 2010). Denne adfærd betegnes inden for internetforskningen en gruppe af 

”passive” brugere, der i den vituelle etnografi går under betegnelsen lurkere (Larsen, 2012). At tilhøre 

gruppen af lurkere betyder dog ikke nødvendigvis, at brugerne ikke kan identificere sig med sidens indhold, 

og der kan altså sagtens være etableret grundlag for følelsen af support blandt brugerne til trods for de 

umiddelbart få poster og nye indlæg.  

Figur 24 Internet baseret netværk til Sund Livsstil - Eksempel på deling af sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen 
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Metodekritik 

Diskussion af interventionsdesignet 

Projektet opererer som udgangspunkt med en bred sundhedsforståelse, hvorfor interventionsdesignet og 

de valgte tiltag må være opmærksomme på, at der i interventionens design mangler understøttende 

elementer til at fremme det fysiske miljø, hvor interventionsmålgruppen færdes til dagligt (deres lokale 

arbejdspladser), hvor interventionen har valgt at tage målgruppen ud af deres vanlige kontekst, 

arbejdspladsen, for at gennemføre kurset synes uhensigtsmæssigt. Dette kunne have været håndteret ved 

en mere praksisnær kontekst, ved netop at sætte fokus på, hvordan man kan skabe et fysisk mulighedsrum 

for sund adfærd på konkrete arbejdspladser, f.eks. integreret i interventionen ved et besøg af best-practice 

arbejdspladser eller benyttelse af cases. 

En anden måde at koble interventionen til medarbejdernes hverdagsliv kunne være imødekommet ved at 

give deltagerne mulighed for at inddrage og medbringe et familiemedlem på kurserne. Dette kunne bidrage 

til at bygge bro over skellet mellem teori og praksis samt mellem arbejdsliv og privatliv. På denne måde 

kunne der være givet et bedre grundlag for en varig og solidt funderet og supporteret livsstilsændring. Der 

er i andre undersøgelser om livsstilsændringer fundet positive resultater ved inddragelse flere medlemmer 

fra samme familie. Denne mulige videreudvikling møder dog også nogle praktiske udfordringer i forhold til 

eksekvering, herunder emner såsom åbenhed deltagerne imellem – der muligvis ville begrænses ved 

nærværet af enten partner eller børn, samt praktiske omstændigheder som f.eks. finansiering af 

familiemedlems deltagelse. 

Det er i spørgeskemaundersøgelsen over kursusudbytte samt ved evaluering i plenum den sidste 

kursusgang blevet kommenteret, at perioden på 87dage mellem 2. og 3. kursusgang var for lang. Denne 

datostruktur blev besluttet på baggrund af arbejdspresset i den branche medarbejderne er i, hvor der i 

denne periode var flere helligdage og udsalg. Det observerede tilbagefald i resultaterne over kostvaner kan 

muligvis skyldes, at denne periode var længere end målgruppen magtede at fortsætte handlingsfasen og 

dermed havde svært ved overgangen til vedligeholdelsesfasen, som eksemplificeret i Figur 23, der er postet 

i netop denne periode. Det kan dog også skyldes netop den højtid, der fandt sted i perioden, der i den 

danske kultur er forbundet med mange middage og festlige lejligheder, der kan være disharmonisk med 

ønsket om sundere livsstil og evt. også vægttab.  

Et andet forslag fra deltagerne går ligeledes på kursets opbygning og struktur, hvor det anses for mere 

fordrende, at kursusgangene var af x gange 2 dages varighed, end den aktuelle afholdte med et 2-dages 

kursus fulgt op af tre 1-dags kurser fordelt på interventionsperiodens fem måneder. Det vurderes, at hvis 

varigheden af interventionsperioden, og dermed kursusrækken, reduceres, reduceres også 
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sandsynligheden for langvarig succes med livsstilsændring blandt målgruppen, dette funderet på den viden 

der er omkring tilbagefald og den tid det tager at skabe forandringer (6 måneder fra handlingsfasen) jf. 

Stages og Change modellen. 

Diskussion af data 

Målgruppen har igennem kursusperioden samlet set skulle besvare 8 spørgeskemaer, hvoraf 4 var 

webbaserede og omhandlede livsstil og kursusudbytte distribueret af AAU. Mens de 4 andre blev uddelt af 

Coop og Ubberup Højskole, disse blev udfyldt i hånden og omhandlede evaluering af den undervisning der 

blev gennemført ved hver kursusgang, med henblik på tilrettelæggelse af den kommende kursusgang. Disse 

spørgeskemaer kunne have været bedre koordineret mellem parterne, således at antallet af 

spørgeskemaer for deltagerne havde været reduceret til maks. 4 spørgeskemaer gennem hele 

interventionsperioden. En sådan koordinering kunne muligvis have sikret højere responsrate i 

undersøgelsen.  

En anden kritik af målinger og analyser går på det sparsomme antal af respondenter, hvorfor resultaterne 

udelukkende bør tolkes som observerede tendenser, uden mulighed for generaliserbarhed, 

reproducerbarhed eller signifikans. Interventionen, der i praksis har fundet sted, bør betragtes som et pilot-

studie, med henblik på at videreudvikle på emnet ”sund livsstil” i Coops efteruddannelsesprogram. 

Evalueringerne er altså funderet på et sparsomt kvantitativt materiale, hvorfor designet omkring valg af 

kvantitativ dataindsamlingsmetode, med fordel kunne være bakket op eller evt. erstattet med flere 

kvalitative undersøgelser, som f.eks. kvalitative interviews, der kunne støtte op om de kvantitative datas 

resultater og tendenser.  
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Evaluering af Sund energi 

Succes med forandringsprocesser i forbindelse med etablering af sundere livsstil, herunder mad- og 

motionsvaner samt trivsel generelt, kræver en multipel indsats fra såvel målgruppe og eksperter. 

Samarbejdet mellem Coop, Ubberup Højskole og Aalborg Universitet lykkedes ud fra nærværende 

undersøgelses resultater at danne en god grobund for en sådan indsats. Dette via Coops motiverede 

medarbejdere, Ubberup Højskoles mange års erfaring med undervisning i sund livsstil og Aalborg 

Universitets viden om tidligere og lignende indsatser på arbejdspladser.  

 

Selve interventionen, kursusrækken Sund Energi, var tilrettelagt med øje for den brede sundhedsforståelse, 

der fokuserer på det hele menneske, hvorfor evalueringen også som udgangspunkt vægter 

interventionsdeltagernes udsagn om selvvurderet livsstil og vurdering af succes med livsstilsændring højere 

end udfaldsmålene i kost- og motionsvaner. Dette dels på baggrund af det snævre kvantitative grundlag for 

tydelige konklusioner, men i høj grad også på baggrund af interventionens og projektets fokus på generel 

sundhed og trivsel.  

I undersøgelsen synes der at være en tydelig fremgang i respondenternes udsagn om sundere, selvvurderet 

livsstil og hyppigere følelse af overskud i hverdagen, hvorfor interventionen synes effektfuld. Derudover er 

disse tendenser stagneret, hvilket tyder på, at deltagerne er lykkedes med umiddelbart at opnå at have en 

ændret livsstil, de har ydermere gennem interventionen fået flere erfaringer og er derved bedre rustet i 

tilfælde af tilbagefald, fremfor vedligehold.  

Interventionsdeltagerne rapporterer i overensstemmelse med ovenstående, at kurset har styrket deres 

viden og kompetencer relateret til sund livsstil. Det bakkes op af de kvalitative observationer, at 

interventionsindholdets undervisningstemaer og indhold var velvalgt samt at blandingen af 

undervisningsmetoder bidrog til at favne deltagerne og koble teori til praksis. Evalueringen hæfter ligeledes 

ved at interventionens design, og deltagernes vurdering af livsstilsændring, som udgangspunkt synes at 

blive tillagt større succes end deres tidligere forsøg på livstilsændringer, hvorfor kursusrækken og dens 

indhold tolkes at være støttende for eksisterende ønsker om sundere livsstil blandt Coops medarbejdere.  

 

Disse positive resultater underbygger den umiddelbare fremgang af sunde kost og motionsvaner i 

undersøgelsens resultater over udfaldsmålene: grøntsager, frugt, fuldkorn, fisk, fedt, sukker, drikkevaner og 

motion. Udover at resultaterne for mange af udfaldsmålene tyder på umiddelbar fremgang i relation til 

sund livsstil, ses der også for enkelte udfaldsmål tegn på, at vedligeholdelsesfasen er ved at være opnået 

blandt nogle respondenter. Blandt disse kan i særdeleshed fremhæves tegn på stagnering og deraf 
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vedligehold af øget indtag af grøntsager og fisk, reduceret og stagneret indtag af sukkersødede læskedrikke 

samt stagnering i en fremgang af hyppigere udførelse af planlagt motion blandt respondenterne.  

  

Angående interventionens formål om at skabe et internetbaseret rum, konkret via en lukket facebook 

gruppe, hvor deltagerne skulle kunne fungere som peer to peer supportere, er det svært at gisne, om 

denne effekt er opnået. Hvad der derimod kan konstateres er, at der er fortløbende aktivitet og 

kommunikation med supportive kommentarer og tilkendegivelser i det internetbaserede netværk for 

fremme sund livsstil, indbyrdes mellem deltagerne og også mellem deltagere og undervisere. Fremtidigt 

kan overvejes at anvende andre former for hjemmesider eller netværk, hvor der er automatiske eller 

skræddersyede støttende features såsom artikler, påmindelser, motivationsbeskeder mv. for det konkrete 

formål, hér sund livsstil.  

Vedrørende interventionens agentperspektiver, der havde til hensigt at udbrede et større fokus på sundhed 

i hverdagen ude på Coops lokale arbejdspladser, hvor interventionsdeltagerne kom fra, er sværere at lave 

en entydig evaluering på. Dette grundet manglende indsamling af data fra de konkrete fysiske 

arbejdspladser. Derimod er der kvalitative data, der tyder på, at nogle deltagere i løbet af 

interventionsperioden har påvirket til direkte gennemførsel af sundhedsfremmende tiltag. I de vituelle-

etnografisk indsamlede data er eksempler på arrangering af fuldkorns morgenbrød, med grøntsagssnacks. 

Fra observationerne på kursusdagene indeholder feltnoterne også eksempler på en arbejdsplads, butik, der 

har taget den ene medarbejders kursusdeltagelse til sig som et fælles projekt, hvor der er arrangeret 

gruppevejning på en brovægt én gang om ugen. Derudover kommer social cognitive teoriens 

agentperspektiver, der betyder, at også ændret adfærd hos den enkelte medarbejder kan påvirke kollegaer 

og kultur på den lokale arbejdsplads. Dette er sandsynligvis også sket igennem interventionsperioden, med 

gradvis forøgelse/reduktion relateret til den enkelte medarbejders egen udvikling, hvilket betyder, at 

medarbejdere, der vurderer at deres livsstil er blevet sundere gennem interventionsperioden, gradvist også 

vil have en mere afsmittende effekt på kollegaer, mens utilfredshed med egen indsats eller ligefrem 

tilbagefald ikke vil bidrage positivt til rollen som nøgleperson.   

Rapportens evaluering i gennemgangen af grundlag, erfaringer, metoder, resultater, diskussioner og 

konklusioner kan danne grundlag for en videreudvikling af integrering af sundhedsfremme i Coops og 

lignende arbejdspladsers efteruddannelsesprogram. 
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Efterskrift 

Coop er sideløbende med projekt Sund Energi’s afvikling, lykkedes med at etablere lignende programmer i 

deres efteruddannelsesprogram for HK-overenskomstansatte i hele organisationen, med finansiering fra 

kompetencefonden. Der er afviklet 2 hold á 25 deltagere i denne sammenhæng under kursustitlen ”Lev 

godt”, som er bygget op på erfaringerne fra pilot-projektet ”Sund energi”. 

Projekt Sund Energi fik i løbet af interventionsperioden samt efterfølgende en række omtaler i diverse 

medier. Dette kan findes i bilag 2. 
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Bilag 1 – Resultater fra samleanalyse ‘Måling 1-4’ 

Selvvurderet livsstil  

 

Graf 1 Hvor stor en del af tiden de sidste 2-3 uger har du...: - Følt dig træt  

 

Graf 2 Hvor stor en del af tiden de sidste 2-3 uger har du...: - Følt dig uoplagt
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Graf 3 Hvor stor en del af tiden de sidste 2-3 uger har du...: - Følt dig veloplagt 

 

 

Graf 4 Hvor stor en del af tiden de sidste 2-3 uger har du...: - Følt du har haft overskud

 

Graf 5 Generelt vil jeg sige at jeg lever...: 
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Kostvaner 

Graf 6 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Grøntsager (kartofler tæller ikke) 

 

Graf 7 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Kartofler 
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Graf 8 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Tørrede bælgfrugter (bønner, linser mm.) 

 

Graf 9 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Frugt 
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Graf 10 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Lyst brød (franskbrød, krydderboller, rundstykker) 

 

Graf 11 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Fuldkornsbrød 
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Graf 12 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Rugbrød 

 

Graf 13 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Lys pasta 
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Graf 14 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Fuldkornspasta 

 
 

Graf 15 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? (OBS inden kursus start) - Hvide ris 
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Graf 16 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Brune ris 

 

Graf 17 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Fisk og/eller fiskepålæg  
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Graf 18 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? -  Magert kød og kødprodukter (pålæg)  

 

Graf 19 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? – Almindeligt/Fedt kød og kødprodukter (pålæg) 
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Graf 20 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Take away: pizza, burger, grillmad 

 

Graf 21 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Ost 45+ eller derover (med almindelig fedtprocent) 

 

  



58 
 

Graf 22 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Ost 30+ eller derunder light) 

 

Graf 23 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Usødet surmælksprodukt (f.eks. yoghurt natural, ymer, ylette) 
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Graf 24 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Sødet surmælksprodukt (f.eks. frugt yoghurt, drikkeyoghurt) 

 

Graf 25 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Kager og/eller wienerbrød 
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Graf 26 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Småkager

 

Graf 27 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Slik 
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Graf 28 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Chips 

 

Graf 29 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Is 
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Graf 30 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Sukkerholdig sodavand/juice/saft 

 

Graf 31 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Light sodavand/saftevand 
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Graf 32 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Vand/danskvand(fra hane eller flaske) 

 

Graf 33 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Sødmælk 
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Graf 34 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Letmælk 

 

 

Graf 35 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Minimælk 
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Graf 36 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Skummetmælk 

 

Graf 37 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Kærnemælk 
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Graf 38 Hvor ofte spiser og drikker du følgende? - Sødet mælk f.eks. kakaomælk, eller nesquick 

 

Motionsvaner 

Graf 39 Hvor mange dage om ugen dyrker du planlagt motion i minimum 30 min. med sved på panden (f.eks. fitness center, 
løbetræning, holdsport, cykelture over 5 km., gåtur over 2 km  o.lign.)? 
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Kursus udbytte 

Graf 40 Har du tidligere forsøgt at ændre livsstil? (f.eks. dyrke mere motion, spise sundere, stoppe med at ryge o.lign)  

 

Graf 41 Hvor godt synes du at dine tidligere forsøg på at ændre livsstil lykkedes?  

 

Graf 42 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har givet mig mere viden om ernæring 
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Graf 43 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har givet mig større indblik i mine egne madvaner 

 

Graf 44 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har givet mig nye værktøjer til at bruge denne viden i min 
hverdag 

 

Graf 45 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har givet mig mere viden om motion 
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Graf 46 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har givet mig større indblik i forskellige motionsformer 

 

Graf 47 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har samlet set givet mig mere viden om sundhed generelt 

 

Graf 48 I hvor høj grad har du fået udbytte af kursets emner? - Kurset har samlet set givet mig nye værktøjer til at forbedre min 
sundhed generelt 
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Graf 49 Har kurset givet dig et bedre grundlag for at gå i gang med en sundere livsstil? 

 

Graf 50 I hvor høj grad kan din deltagelse i kurset komme din arbejdsplads til gode? - Kurset har givet mig viden om sundhed, 
som jeg kan dele med mine kollegaer  

 

Graf 51 I hvor høj grad kan din deltagelse i kurset komme din arbejdsplads til gode? - Jeg føler mig klar til at dele ud af min viden 
om sundhed 

 

  



71 
 

Graf 52 I hvor høj grad kan din deltagelse i kurset komme din arbejdsplads til gode? - Kurset har givet mig værktøjer til at 
igangsætte sundhedsinitiativer på min arbejdsplads 

 

Graf 53 I hvor høj grad kan din deltagelse i kurset komme din arbejdsplads til gode? - Jeg føler mig klar til at sætte sundheds 
initiativer i gang på min arbejdsplads 
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Bilag 2 – Medieomtale af projektet 

September 2011 

Rekrutteringsmateriale  Gratis kursus på Ubberup Højskole for overvægtige 

Sted  Mit Coop Inside 

Fuld tekst 
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20. Januar 2012 

Nyhed   Søren fik en bedre livskvalitet med et højskolekursus 

Sted  Weekend Coop 

Udgivelse  Nr. 3 / 11 

Fuld tekst 

   



74 
 

1. februar 2012 

Presseklip    Coop-ansatte på livstilskursus 
Forfatter Inger B. Møller 
Sted Nyheder 
Medie P4 - Nordvestsjælland 
Link http://www.dr.dk/P4/Nordvestsjaelland/Nyheder/Kalundborg/2012/02/01/075555.htm  
 

Fuld tekst

 

25 medarbejdere fra kontor og lager i Irma, Kvickly og centrale Coop funktioner skal i næste uge på 

skolebænken på Ubberup Højskole.   

Skrevet af: Inger B. Møller   

Coop-ansatte på livstilskursus 

01. feb. 2012 08.10 Nyheder 

25 medarbejdere fra kontor og lager i Irma, Kvickly og centrale Coop funktioner skal i næste uge på 

skolebænken på Ubberup Højskole. 

Her skal de lære om sund livsstil og få inspiration til at ændre små og store vaner i hverdagen, så de får 

større personligt, familiemæssigt og arbejdsmæssigt overskud. 

Ubberup Højskole, Coop og Aalborg Universitet har fået økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen 

til samarbejdet, der sender medarbejdere fra alle funktioner, niveauer og butikskæder i Coop-koncernen 

på livsstilskursus på højskolen ved Kalundborg. 

Kurset er et pilotprojekt, og hvis erfaringerne er gode, håber alle parter, at det kan lægge fundamentet 

for en ny form for efteruddannelse og medarbejderudvikling. 

Første skoledag i forløbet bliver tirsdag den 7. februar. 

 

  

http://vbn.aau.dk/da/clippings/coopansatte-paa-livstilskursus(5a371e48-498f-4d37-b2d8-98a2c4afa42d).html
http://www.dr.dk/P4/Nordvestsjaelland/Nyheder/Kalundborg/2012/02/01/075555.htm
mailto:imb@dr.dk?subject=Coop-ansatte%20p%E5%20livstilskursus
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7. februar 2012  

Radioklip: Butiksansatte på højskole for at lære sundere livsstil 

Nu tilbydes kasseassistenter og andre butiksansatte højskoleophold for at lære om en sundere livsstil. 

Referencer: Listbeth Trinskjær, Forstander Ubberup Højskole 

Forfatter Peter Skautrup 

Sted DR Nyheder 

Medie P1 - Morgen 

Link 

http://www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=2632495&Er

rorCode=true&title=Butiksansatte%20p&#229;%20h&#248;jskole%20for%20at%20l&#230;re%20sundere%

20livsstil 

  

http://vbn.aau.dk/da/clippings/butiksansatte-paa-hoejskole-for-at-laere-sundere-livsstil(5360b251-609a-452b-980e-fa9e98476365).html
http://www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=2632495&ErrorCode=true&title=Butiksansatte%20på%20højskole%20for%20at%20lære%20sundere%20livsstil
http://www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=2632495&ErrorCode=true&title=Butiksansatte%20på%20højskole%20for%20at%20lære%20sundere%20livsstil
http://www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=2632495&ErrorCode=true&title=Butiksansatte%20på%20højskole%20for%20at%20lære%20sundere%20livsstil
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10. februar 2012  

Avisartikel: Overvægtige Coop-medarbejdere skal lære om sundhed 

Forfatter Helle Karin Helstrand 

Medie Dansk Handelsblad 
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