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Sammanfattning 
Mänsklighetens hälsa är ett ämne som berör och diskuteras över hela världen. Den globala 
hälsan har de senaste decennierna förbättrats. Företag står dock inför ett problem med ökande 
psykisk ohälsa och höga sjukskrivningstal.  
 
Hälsoarbete inom företag är ett vanligt förekommande fenomen i Sverige idag och även 
tillbaka i tiden. Att främja hälsa och välmående inom företag är positivt ur flera synvinklar. 
Det kan resultera i minskade kostnader för sjuklöner och nyanställningar vilket i sin tur 
resulterar i ökad lönsamhet för företaget. 
 
En enhet på en statlig myndighet i Mellansverige har haft problem med höga 
sjukskrivningstal och därav valt att satsa på hälsoarbete. Vi har fått i uppdrag att kartlägga 
enhetens nuvarande hälsoarbete och undersöka hur man kan inspirera sina medarbetare till att 
leva ett hälsosamt liv genom att bevara och intensifiera enhetens nuvarande arbete med hälsa 
och friskvård. Vi har valt att belysa vårt syfte dels genom att studera redan insamlat material i 
form av en hälsoenkätundersökning och dels genom att komplettera med två intervjuer samt 
med dokument från enheten. Vi har i vår undersökning utgått från ett holistiskt perspektiv på 
hälsa.  
 
Det finns en bra tradition inom myndigheten gällande hälsoarbete enligt en utomstående 
hälsostrateg. Enheten uttrycker att de har ett bra utbud av hälsoaktiviteter men att deltagandet 
är för lågt. Medarbetarna efterfrågar dock mer varierande hälsoaktiviteter såsom t.ex. golf, 
bowling, yoga och återhämtning. Vi har funnit upplevelser av tidsbrist som den främsta 
orsaken för medarbetarna att inte delta i de hälsoaktiviteter som anordnas på enheten. En 
annan orsak är för låg motivation.  
 
Vår analys har vidare resulterat i en rad strategier, vilka vi finner användbara i arbetet med att 
effektivisera och synliggöra enhetens nuvarande hälsoarbete samt i arbetet med att skapa 
delaktighet. Dessa strategier är att arbeta kvalitativt, öka medarbetarsamtalets roll, synliggöra 
hälsoinspiratörernas roll, att som arbetsgivare bjuda in medarbetaren till hälsoaktiviteter, göra 
hälsoarbetet till en vana, lyfta fram förebilder och föregå med gott exempel, förmedla 
hälsobudskap på rätt sätt, ta vara på engagemanget som finns hos medarbetarna och slutligen 
föra och uppmuntra till diskussioner rörande hälsa i den dagliga verksamheten.   
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1. Inledning 
I denna del inleder vi vår studie genom att ge en bakgrund till undersökningen, presentera 
vårt uppdrag, presentera syfte och frågeställningar samt kasta ljus över tidigare forskning. Vi 
redogör även för vår disposition. 

1.1. Bakgrund 
Folkhälsa är ett aktuellt ämne för hela världen. Hälsa är något som berör oss oavsett vilken 
kontinent eller social klass vi tillhör. De senaste fyra decennierna har den globala hälsan 
förbättrats och medellivslängden hos människan har ökat, detta trots naturkatastrofer och 
fattigdom (www.http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr 
42003/battrehalsaforvarlden.4.2aebc6b810f3c933b1580004354.html). De senaste hundra åren 
har dock vittnat om en växande psykisk ohälsa. Johannisson (2005, s 15) menar att orsaken 
till detta delvis kan vara starka förändringar av samhället och stora krav på en flexibel 
människa. 
 
Idag toppar Sverige med sin befolkning både världslistan för frisk befolkning och världslistan 
för sjukskrivningar enligt Johnsson, Lugn och Rexed (2003, s 17). De höga 
sjukskrivningstalen orsakar stora kostnader för landet och därmed är ett hälsofrämjande arbete 
positivt ur flera synvinklar, bl.a. innebär ökad hälsa större förutsättningar för effektivitet och 
lönsamhet inom organisationer (Ibid. s 27).  
 
Historien vittnar om att Sverige har bedrivit ett folkhälsoarbete sedan många år tillbaka. 
Hälsoarbetets fokus har dock varierat genom åren. Till en början prioriterades åtgärder för att 
höja födelsetalen och sänka dödsfallen medan fokus idag ligger på att uppmärksamma det hot 
som utanförskapet anses utgöra för människans välbefinnande (Ewles & Simnett, 2005, s 28). 
Områden som föräldraskap, kost- och motionsvanor samt självmordsförebyggande arbete 
återfinns också i det nationella hälsoarbetet idag (www.regeringen.se/sb/d/1888).   
 
Oavsett inriktning handlar hälsoarbetet om en strävan emot ett fullständigt välbefinnande 
(Medin & Alexanderson, 2000, s 65). Begreppet hälsa är rent medicinskt detsamma som att 
vara frisk, dvs. fri från sjukdomar. Det läggs dock en vidare betydelse i begreppet många 
gånger. Det anses bl.a. omfatta fysisk och psykisk samt social hälsa. Hälsobegreppet väger 
alltså in faktorer som mental balans, relationer, gemenskap och samhörighet utöver att vara i 
god fysisk form (Ohlson, 2002, s 13f).  
 
I takt med samhällsutvecklingen skapas nya behov och förväntningar på det redan existerande 
hälsoarbetet. Det nya kunskapssamhället skapar ”nya” hälsoproblem som måste lösas genom 
anpassade åtgärder. Ett bland flera exempel på det är enligt Ohlson (2002, s 128) att många 
människor upplever sig ha ett alltmer stillasittande och stressigt arbete idag jämfört med 
tidigare epoker. Samhällsutvecklingen påverkar därmed förutsättningarna för vår fysiska, 
psykiska och sociala hälsa. Ohlson skriver vidare att den sociala hälsan har hamnat i centrum 
de senaste åren till följd av upplevelsen av bristande möjligheter till social kontakt. Hon 
menar att modernisering och datorisering tvingar människan till en vardag bortkopplad från 
andra individer. Likaså har faktorer som osäkerhet, arbetslöshet och varsel en negativ 
påverkan på den sociala hälsan. 
 
Företag bedriver många gånger ett hälsoarbete av något slag, delvis av egen vilja, men de har 
även ansvaret över personalens arbetsmiljö och säkerhet enligt nationella lagar och 
föreskrifter (Ohlson, 2002, s 128). Personalavdelningar och företagshälsovård har en stor 



 

  2  2

betydelse för arbetet mot att uppnå välbefinnande på arbetsplatsen. Vinsterna för 
arbetsgivarna är flera, exempelvis minskad sjukfrånvaro och stärkt arbetsmoral menar Ewles 
och Simnett (2005, s 72). Företagsekonomen Stefan Lundström (I Angelöw, 2002, s 85) ser 
friskvård som en lönsam investering då han menar att varje satsad krona på hälsoarbete kan 
ge ett företag fem kronor tillbaka.  
 
Vi ser hälsa och hälsofrämjande arbete som ett mycket samhällsaktuellt ämne som är på 
frammarsch inom både arbetsliv och privatliv. Ett företags hälsoarbete har dels möjligheten 
att inspirera och frambringa beteendeförändringar hos de anställda och dels möjligheten att 
förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, vilket i sin tur kan leda till ökad 
effektivitet. Frågan är bara hur företag på bästa sätt ska bedriva och utveckla sitt hälsoarbete 
så att det gynnar och förbättrar de anställdas arbetsförhållanden och hälsotillstånd. 

1.2. Vårt uppdrag 
En statlig myndighet belägen i Mellansverige är uppbyggd av olika enheter. En enhet har 
drygt 400 tjänstemän anställda vilka är placerade på olika orter. De flesta är dock placerade på 
orten där enheten är lokaliserad. Denna enhet har haft problem med långtidssjukskrivningar 
och sedan 2005 har de bedrivit sitt hälsoarbete utifrån en framtagen handlingsplan för 
hälsoaktiviteter. Handlingsplanen som är en del av enhetens arbetsmiljöplan har utvecklats 
och anpassats för framtiden vid årsskiftena. I samarbete med en utomstående hälsostrateg har 
enheten vidare utvecklat ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete med en förhoppning om att 
få mer välmående medarbetare. Hälsostrategen fungerar som en coach för enheten som ger 
strategisk hjälp, tips och idéer när det gäller hälsoarbetet. Utöver detta kan hälsostrategen 
exempelvis förmedla vissa tjänster. Det kan exempelvis handla om att skräddarsy utbildningar 
efter behov som finns på arbetsplatsen. Som ett resultat av det strategiska hälsoarbete som 
enheten bedrivit har enheten blivit en hälsodiplomerad arbetsplats under perioden 2007-2009, 
vilket kan sägas vara en kvalitetssäkring av enhetens pågående hälsoarbete (Intervju med 
hälsostrateg, 11/4-2008; Möte med personalstrateg, 26/3-2008). Hälsodiplomeringskonceptet 
har till syfte att motivera företag att bedriva ett hälsoarbete på arbetsplatsen (Angelöw, 2002, 
s 91). Enheten har nu som ambition att under sin tid som en hälsodiplomerad arbetsplats 
bedriva hälsoarbetet i riktning mot egna uppsatta mål. Syftet är att få behålla titeln som en 
hälsodiplomerad arbetsplats även efter två år. Enheten kommer även vidare att ha ett 
samarbete med den utomstående hälsostrategen (Möte med personalstrateg, 26/3-2008).  
 
Som ett steg i ovanstående arbete har enheten låtit göra en hälsoenkätundersökning med syftet 
att få en uppfattning om hur medarbetarna på enheten upplever sin egen hälsa samt enhetens 
arbete med hälsa och friskvård (Möte med personalstrateg, 26/3-2008). Tanken är att denna 
hälsoenkätundersökning ska göras varje år. Enkätfrågorna ska vara desamma år från år, med 
möjlighet till viss finjustering, för att göra det möjligt att mäta tendenser rörande 
hälsoutvecklingen på enheten (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008).  
 
Personalstrategen, vilken arbetar med personalrelaterade frågor på enheten, tycker att 
enhetens hälsoarbete fungerar bra utifrån den kompetens och de förutsättningar som finns 
idag. Hälsoinspiratörerna, som har till uppgift att inspirera medarbetarna till ökad delaktighet i 
hälsoaktiviteter, nämns som en tillgång för enheten i deras hälsoarbete. Personalstrategen 
anser dock att det fortsättningsvis är viktigt att synliggöra dagens hälsoarbete och göra 
samtliga medarbetare medvetna om vad som erbjuds inom organisationen. Likaså är det 
viktigt att medarbetare placerade på andra orter känner delaktighet i hälsoarbetet, vilket 
många inte gör idag enligt personalstrategen. I dagsläget är det inte aktuellt att införa fler 
aktiviteter eller liknande utan enheten vill i första hand se en ökad medvetenhet hos de 



 

  3  3

anställda kring hälsa i stort och de aktiviteter som finns idag (Intervju med personalstrateg, 
29/4-2008). Personalstrategen menar vidare att marknadsföring av aktiviteter har gjorts men 
att budskapet inte till fullo har nått fram till medarbetarna vilket framgår av följande citat: 
 
Ja, vi tycker att vi har gjort det men det har inte gått fram till alla än. (Intervju med 
personalstrateg, 29/4-2008) 
 
Hälsostrategen är positiv till det hälsoarbete som enheten bedriver och samma person anser att 
en av de positiva aspekterna gällande enhetens hälsoarbete är att de har ledningen med sig. 
Hälsostrategen uttrycker sig rörande ledningens engagemang så här:  
 
Man vill väldigt mycket och man har en hög ambitionsnivå och det är viktigt. (Intervju med 
hälsostrateg, 11/4-2008) 
 
Hälsostrategen menar också att det är lättare för dem som i praktiken ska arbeta med hälsa om 
det finns en motivation i ledningsgruppen för ämnet. Vidare menar samma person att det finns 
en bra tradition inom enheten för hälsoarbete och att det bedrivs bra samarbete med en 
utomstående organisation vilket underlättar hälsoarbetet. Hälsostrategen framhåller även 
hälsoinspiratörerna och menar att det finns ett bra nätverk för dessa på enheten och att de har 
möjlighet att ta egna initiativ (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008). 
 
De brister som hälsostrategen nämner är att tydligare roller bör skapas. Hälsoarbetet ska sitta i 
en funktion och inte i en person. Likaså rekommenderar hälsostrategen att 
hälsoinspiratörernas roller borde vara tydligare och att det vore bra om det mer exakt 
framgick vad deras arbetsuppgifter är. Slutligen ger hälsostrategen ett exempel på utveckling 
av det nuvarande hälsoarbetet och menar att friskfaktorer kunde sättas mer i centrum på 
bekostnad av riskfaktorer (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008).      
 
Efter att vi via telefon kontaktat enhetens personalstrateg fick vi i uppdrag av enheten att 
föreslå utveckling av deras nuvarande hälsoarbete. Detta genom att studera befintligt material 
såsom den insamlade enkätundersökningen och dokument från enheten. Vid behov kunde 
även materialkompletteringar göras exempelvis genom intervjuer.   

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att kartlägga enhetens nuvarande hälsoarbete och undersöka hur 
man kan inspirera sina medarbetare till att leva ett hälsosamt liv genom att bevara och 
intensifiera enhetens nuvarande arbete med hälsa och friskvård. I kartläggningen ingår att 
beskriva hälsoarbetet och hur det upplevs av medarbetarna. Målet är att ge förslag på 
strategier och aktiviteter samt att få fram ett bra jämförelsematerial inför den nya 
hälsoenkätundersökning som enheten ska genomföra hösten 2008.  
 
Utifrån syftet har vi formulerat följande tre mer specifika frågeställningar: 
 

 Hur skulle enhetens nuvarande arbete med hälsa och friskvård kunna utvecklas till att 
bli mer effektivt? 

 Hur kan enhetens nuvarande arbete med hälsa och friskvård synliggöras för alla 
medarbetare?  

 Hur ska enheten gå tillväga för att medarbetare med placering på annan ort ska kunna 
delta samt känna delaktighet i de aktiviteter som erbjuds? 
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1.4. Tidigare forskning 
Tanken bakom innehållet i delen Tidigare forskning är att vi vill måla upp en bild över 
forskningsfältet hälsoarbete. Tanken är dels att bilden ska visa orsaker till varför hälsoarbete 
bedrivs på företag och inom organisationer och dels vilka konsekvenser hälsoarbete kan föra 
med sig. Vår uppdragsgivare har p.g.a. höga sjukskrivningstal valt att bl.a. satsa på 
hälsoarbete och detta gör att vi även finner det aktuellt att belysa forskningsområdet 
sjukskrivningar.  

1.4.1. Hälsa och hälsofrämjande arbete 
Hälsa och hälsofrämjande arbete är inga nya påfund utan begreppen återfinns långt tillbaka i 
tiden. Redan på 1600-talet ska arbete ha bedrivits med syfte att främja hälsa (Medin & 
Alexanderson, 2000, s 106). Begreppet hälsofrämjande arbete ska enligt Ewles och Simnett, 
Tones och Nutbeam (Ibid. s 134) ha sin grund i det holistiska synsättet vilket framhåller 
helheten som avgörande för individens handlingsförmåga. Johnsson m.fl. (2003, s 105) 
skriver att hälsofrämjande arbete är ett område som har studerats genom åren, dock har 
väldigt få intresserat sig för den friska människan utan fokus har istället legat på den sjuke. Vi 
anser att vår undersökning bidrar till båda dessa forskningsområden. Dels har vi ett fokus på 
den sjuka människan, då detta är grunden till vårt syftes födelse, då enheten har som mål att 
minska den nuvarande sjukfrånvaron och dels anser vi oss även ha ett fokus på den friska 
människan. Detta då främjande och bevarande av hälsa är det budskap som kommer att 
förmedlas i samband med synliggörandet av hälsoarbetet.   
 
Många olika uppfattningar om hälsa har framkommit i tidigare forskning. Hur en människa 
definierar hälsa sägs bl.a. bero på faktorer som erfarenhet, kunskap och förväntningar enligt 
Ewles och Simnett (2005, s 17f). Begreppet hälsa byggs upp av flera delar och däribland 
fysisk, psykisk och social hälsa enligt Ohlson (2002, s 14).  
    
Ohlson (2002, s 14) menar att med fysisk hälsa syftas det på faktorer som bl.a. vardagsmotion 
och kostvanor. Vikten av fysisk aktivitet är känd sedan länge men trots detta är idag 85 
procent av befolkningen i Sverige fysiskt understimulerade. Författaren beskriver dock inte 
vad hon lägger i definitionen att vara fysiskt understimulerad.  När det i sin tur talas om 
psykisk hälsa syftas det på ett tillstånd av mental balans. Stress och tidsbrist är faktorer som 
anses hota den psykiska hälsan (Ibid.) medan trygghet och delaktighet stärker densamma 
(Medin & Alexanderson, 2000, s 53).  
 
Ohlson (2002, s 14f) skriver att det utmärkande för den sociala hälsan är kopplingen till andra 
människor, det vill säga relationer. Trivsel och balans mellan arbete och fritid samt 
gemenskap är viktiga faktorer som påverkar den sociala hälsan på arbetet.  
 
Johnsson m.fl. (2003, s 33) skriver att det finns samband mellan hälsa, effektivitet och 
lönsamhet vilket gör att hälsoarbete upplevs som en bra investering av många. Läkaren Mart 
Jürisoo (I Sundin, 1995, s 18) är en av dem som menar att hälsofrämjande arbete kan 
förebygga dagens folksjukdomar och skapa en effektivare verksamhet. Jürisoo säger vidare att 
dagens folksjukdomar många gånger orsakas av livsfaktorer såsom kost, motion, bristande 
socialt stöd och kommunikation, hög arbetsbelastning och mobbning. Jürisoo poängterar även 
vikten av att förstå helhetens betydelse för hälsan. Han menar att såväl fysiska, psykiska som 
sociala faktorer ligger till grund för människans hälsa. Att förstå hur dessa hänger ihop och är 
beroende av varandra är för Jürisoo ett steg mot ökad hälsa. Jürisoo har dock främst valt att 
fokusera på den psykiska hälsan då han ser stress som ett samhällsproblem. Han anser att 60 
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procent av den yrkesverksamma befolkningen i västerlandet varje vecka upplever stress i så 
stor grad att den minskar effektiviteten med 25 procent.  
 
Fogelqvist (2004, s 13) skriver att enligt en enkät som Du & Jobbet i samarbete med 
fackförbundet SIF har gjort framgår det att det vanligaste sättet för arbetsgivare att främja 
hälsa är genom motion. Likaså framgår det av enkäten att sju av tio industritjänstemän har 
tillgång till subventionerad motion på arbetet. Peter Lamming (I Fogelqvist, 2004, s 13), 
utredare på folkhälsoinstitutet, anser att dessa siffror verkar rimliga och han jämför dem med 
en enkätundersökning gjord av SCB där det framkom att 60 procent av de anställda hade en 
friskvårdstimme i veckan.  
 
Skälen till att förbättra hälsan inom en organisation är alltså flera och goda. Hälsoarbete i sig 
kan ses som en kostsam post för organisationer men det har visat sig att det betalar sig bl.a. i 
form av färre sjukskrivningsdagar (Söderström & Karppinen, 2004, s 11). Berlin (2005, s 16) 
skriver dock att resultaten varierar beroende på hur arbetet genomförs. Göteborgs stad i 
samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har studerat vad som hjälpte 
samt stjälpte 21 olika hälsoprojekt. Studien visade att en förbättring av faktorer såsom respekt, 
erkänsla, delaktighet, tillit, tydliga ledare, bra stämning samt öppna diskussioner leder till att 
chansen ökar att fler individer blir långtidsfriska.  
 
Menckel och Österblom (2000, s 9f) har tagit fasta på tre nyckelord som de anser är viktiga 
för att åstadkomma hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. Nyckelorden är ledarskap, 
resurser och egen kraft. Ledarskapet måste styra mot målet god hälsa och inte bara tala om det. 
För att nå målet behöver man i sin tur resurser. Det viktigaste är dock att människor 
mobiliserar sina egna resurser och erbjuds att vara delaktiga och engagerade, skriver 
författarna.  
 
Exempel på hälsofrämjande inom arbetsmiljöarbetet handlar enligt Menckel och Österblom 
(2000, s 25f) om att utveckla ett engagemang i arbetet, stärka den upplevda kvalitén i arbetet, 
möjliggöra ett emotionellt välbefinnande och erbjuda ett stödjande socialt klimat. 
Förebyggande inom arbetsmiljöområdet handlar i sin tur om att avvärja fysiska och mentala 
hälsoproblem, minska riskfaktorer för ohälsa, skydda från hälsofaror och bygga upp hälsa. 
Hälsofrämjande på arbetsplatser kan handla om orsaker till ohälsa och möjligheter till god 
hälsa.  
 
Hallberg och Linke (http://www.uppsatser.se/uppsats/f5a6e151ec/) har i sin C-uppsats, från år 
2007, genomfört en undersökning om vad som motiverar respektive hämmar de anställdas 
deltagande i ett kontorsföretags friskvårdsverksamhet. Resultatet blev att om de anställda har 
tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet så bidrar det till deras deltagande i företagets friskvård. 
Tidsbrist är den mest förekommande hämmande orsaken, detta främst på grund av 
arbetsbelastning. Slutsatsen av C-uppsatsen är att de som vill utveckla sin 
friskvårdsverksamhet ska satsa mycket på att informera, motivera och ge stöd till de anställda 
för att öka deras deltagande i friskvården. Tidsbrist som är en orsak till att inte delta kan enligt 
Hallberg och Linke lösas genom att man lägger friskvårdsaktiviteterna under arbetstid.  

1.4.2. Sjukskrivning 
En antologi om den höga sjukfrånvaron sammanställdes år 2005 av en samverkansgrupp för 
Arbetslivsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin och 
Försäkringskassan. Detta har gjorts för att sammanfatta kunskaperna om orsaker till 
sjukfrånvaron (Marklund m.fl., 2005, s 7). Författarnas analys pekar på att det blivit allt 
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svårare att arbeta kvar om man drabbas av hälsoproblem och nedsatt arbetsförmåga. Den 
sjukskrivningsorsak som ökat mest är den för olika psykiska diagnoser. Rörelseorganens 
sjukdomar är fortfarande huvudproblemet för antalsmässigt flest långtidssjukskrivna. Palmer 
(2005, s 39-44) menar dock att vi idag kan se en minskning av sjukskrivningarna.  
 
Det visas i antologin också att ökad total alkoholkonsumtion i samhället leder till ökad 
sjukskrivning (Boman m. fl., 2005, s 61). Hur människor hanterar konflikter och svårigheter i 
arbetet påverkar också risken för sjukskrivning. Dagens arbetsplatser är föränderliga och 
därmed är omorganiseringar ett naturligt inslag i planeringen av verksamheten. Negativa 
interpersonella konflikter på arbetsplatsen blir därmed oundvikliga, enligt författarna. 
Oxenstierna m.fl., (2005, s 141-145) skriver att illa skötta konflikter kan orsaka trakasserier, 
mobbning, sjukskrivningar, utfrysning och ökad personalomsättning. Falkenstedt och 
Hemmingson (2005, s 179f) poängterar i sin tur att hälsoproblem i ungdomen påverkar 
sjukskrivningen och kan leda till förtidspension.  
 
Marklund m.fl. (2005, s 7-10) har analyserat två kliniker vid ett stort sjukhus och analysen 
visar att faktorer som känsla av sammanhang, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 
fungerar som motkraft mot förändringsstress i arbetslivet. Det finns enligt författarna ett 
samband mellan sjukskrivningarnas längd och låg anknytning till arbetsmarknaden, risk att 
hamna i ekonomisk kris och risk för försämrade sociala relationer. Arbetsliv och 
arbetsmarknad behöver således enligt författarna utveckla en större förmåga att ta emot 
personer med begränsningar i arbetsförmågan. Författarna anser också att det finns en brist i 
forskningen kring hur man kan följa upp och utvärdera hur olika åtgärder fungerar. 

1.5. Disposition  
Nästa del redogör för den teori som den kommande analysen bygger på. I del tre redovisas 
vårt tillvägagångssätt samt en diskussion kring de etiska ställningstagandena som genomsyrat 
hela uppsatsen. Resultat och analys presenteras under del fyra. I den delen görs en djupare 
analys med koppling till teori och tidigare forskning och därefter i del fem presenterar vi våra 
slutsatser. I den avslutande delen för vi en diskussion utifrån våra resultat och ger förslag till 
fortsatt arbete och forskning.   

2. Teoretisk utgångspunkt 
I denna del redogör vi för den hälsoteori som kommer att ligga till grund för vår analys. Vi 
har valt en teori inom den humanistiska inriktningen, nämligen det holistiska synsättet.  

2.1. Ett holistiskt synsätt 
Människans psykiska funktioner har väckt intresse ända sedan den grekiska antiken. Under 
vissa perioder har allt intresse riktats på människans själsfunktioner. Andra perioder har 
praktiska och materiella synpunkter varit dominerande. På 1900-talet koncentrerade man sig 
på mätbara funktioner hos människan. Man menade exempelvis att en modern bostad och ett 
bra jobb automatiskt skulle föra med sig hälsa och välmående. Detta sätt att tänka kan kallas 
för en sinneskultur. Idag har vi mer av ett tänkande som har en helhetssyn på människan. Den 
materiella sinneskulturen räcker inte. Vi har börjat förstå att människan är en syntes av kropp 
och själ. Under 1980-talet upplevde vi ett paradigmskifte enligt många filosofer och 
vetenskapsmän. Det framkom en ny tolkningsmodell för hur vi ska leva. Det nya paradigmet 
kallas för holism (Ryberg & Sjöholm, 1994, s 10f).  
 



 

  7  7

Ohlson (2002, s 23ff) skriver att ett holistiskt synsätt på hälsa innebär att man ser människan 
som en handlande varelse i sociala relationer, man ser kropp och själ ur ett helhetsperspektiv. 
Med detta menas att fler faktorer än fysisk friskhet blir aktuella att ta hänsyn till. Det kan 
exempelvis handla om att ta hänsyn till livsstil, arbete, utbildningsnivå, föräldrar och 
uppväxtmiljö vid bedömande av hälsa och ohälsa, förmåga eller oförmåga till handlande. I 
och med det holistiska synsättet försöker man förklara individers (eller gruppers) hälsa utifrån 
flera nivåer. Det handlar om den individuella hälsan, hälsa i ett grupperspektiv och hälsa i ett 
samhälleligt- och globalt perspektiv.  När det gäller den individuella hälsan eller ohälsan kan 
den förklaras av vårt biologiska arv, vårt kön, vår ålder, våra intressen och vår närmiljö. I 
gränslandet mellan den individuella nivån och gruppnivån finns våra vanor kring sådant som 
exempelvis kost och motion. När det gäller hälsa i ett grupperspektiv kan sägas att man 
påverkas exempelvis av vad andra gör på sin fritid. Om andra inte motionerar så gör man 
kanske inte det själv heller. På samhälls- och globala nivån finns lagar, system, kulturer och 
religioner som påverkar vår hälsa. Medin och Alexanderson (2000, s 47) skriver att helheten 
anses vara mer än summan av delarna och det är delarna som ska förstås i relationer till 
helheten enligt det holistiska synsättet.  
 
Speciellt för detta synsätt är att definitionen av begreppet hälsa inte utgår från sjukdom vilket 
annars är vanligt inom många inriktningar, utan sjukdom kan föreligga trots uteblivet tillstånd 
av ohälsa och ett tillstånd av ohälsa kan infinna sig utan diagnostiserad sjukdom (Medin & 
Alexanderson, 2000, s 49). Människans hälsa påstås vara beroende av ens handlingsförmåga. 
Graden av möjlighet till förverkligande av mål utifrån förutsättningar såväl fysiska, kulturella, 
ekonomiska och sociala är avgörande för människans hälsotillstånd (Ibid. s 47f). 
 
Handlingsförmågan måste specificeras för att det ska vara möjligt att prata om hälsa eller 
ohälsa. Att tala om en allmän handlingsförmåga anses vara poänglöst och kan inte sägas vara 
ett tecken på allmän hälsa. En handlande person, personens mål samt de omständigheter under 
vilka personen handlar måste identifieras vid bedömande om förmåga eller oförmåga, hälsa 
eller ohälsa, föreligger enligt Nordenfelt (2000, s 30). Ett exempel för att skildra detta 
är: ”När A har förmågan att nå målet G i situationen C, uppnår A G i C om hon försöker. När 
A inte har förmågan att uppnå G i C, uppnår inte A G i C även om A försöker” (Ibid. s 31).  
 
För att uppnå välmående på ett helhetsplan har vi valt att i vår undersökning försöka lägga 
lika stor vikt vid fysisk och psykisk hälsa som vid social hälsa. Fysisk och psykisk hälsa 
uppnås då en människa har utvecklat fysiska och psykiska förmågor enligt det holistiska 
synsättet (Tengland, 2004, s 196). Förmåga till interaktion och samarbete, förmåga att förstå 
och använda sociala institutioner, dispositionen att knyta emotionella band till andra 
människor och förståelse av innebörden att handla moraliskt och att vara moraliskt 
självreflekterande är de fyra delar vilka enligt det holistiska synsättet utgör den sociala hälsan 
(Ibid. s 194).  
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3. Metod 
I denna del presenterar vi de avgränsningar som vi gjort. Vi kommer även att beröra vilken 
datainsamlingsmetod vi har använt oss av och hur vi har gått tillväga. Till sist diskuterar vi 
de etiska överväganden som vi gjort.  

3.1. Avgränsningar 
Vi har valt att enbart koncentrera oss på ett hälsopedagogiskt perspektiv på hälsa. Att enbart 
fokusera på ett perspektiv på hälsoarbete gör att vi lättare kan gå på djupet jämfört med om vi 
skulle fokusera på flera olika perspektiv.  
 
Som framgår i teoridelen kommer vi att i vår uppsats utgå från den holistiska synen på hälsa, 
d.v.s. med fokus på människans handlingsförmåga. Bakgrunden till vårt val av det holistiska 
synsättet ligger i dess mänskliga hälsofokus. Tengland (2004, s 191) skriver att detta är en 
vanlig hälsopedagogisk teori och utgångspunkt för hälsoarbete idag. Vi väljer vidare att i vår 
uppsats låta begreppet social hälsa tillsammans med fysisk och psykisk hälsa utgöra tre 
byggstenar i vårt hälsobegrepp. Tengland (2004, s 185) ifrågasätter betydelsen av begreppet 
social hälsa då han finner att dess innebörd liknar innebörden i begreppet psykisk hälsa, men 
vi ser att den ökade uppmärksamheten på sociala faktorers betydelse för hälsa gör 
hälsobegreppet aktuellt för vår uppsats. Frågekonstruktionen i enhetens 
hälsoenkätundersökning vittnar om en närvaro av social hälsa i enhetens tankar kring 
hälsoarbetet då t.ex. enheten är intresserade av om medarbetarna upplever balans mellan 
arbete och fritid. Likaså antyder flera svar att faktorer tillhörande kategorin social hälsa är 
viktiga för enhetens medarbetare då några respondenter t.ex. efterfrågar fler gemensamma 
aktiviteter. Vi anser att vårt beslut att ta upp begreppet social hälsa gör att våra chanser att se 
hälsa på det vis som både enheten och medarbetarna gör ökar.  
 
Vi har även diskuterat om motivations- och beteendeförändringsteorier skulle vara 
användbara för vårt syfte. Dock finner vi att sådana individinriktade teorier inte skulle kunna 
belysa det förändringsansvar som vi anser att även organisationen har i arbetet mot en mer 
hälsosam arbetsplats i samma grad som det holistiska synsättet gör. Oavsett om fokus ligger 
på individuella insatser eller organisationsinsatser mot förändringar inom hälsoområdet menar 
vi att helheten är avgörande. Om någon del utesluts eller glöms bort kommer resultaten 
förmodligen att bli sämre och begränsningar i hälsan kommer att finnas. Vi har därmed funnit 
att motivations- och beteendeförändringsteorier är individinriktade teorier, medan vi snarare 
sökt och valt en teoretisk utgångspunkt där ett helhetsperspektiv på hälsa är i fokus.  
 
Slutligen har vi avgränsat vårt arbete genom det uppdrag som vi har fått från enheten. Vi har 
därmed inte behövt göra egna avgränsningar av uppsatsen. Våra frågeställningar har växt fram 
genom en dialog med enhetens personalstrateg medan vårt tillvägagångssätt redan var valt av 
enheten. Vi har studerat en genomförd hälsoenkätundersökning, handlingsplanen för 
hälsoaktiviteter, målen med hälsoarbetet, hälsodiplomeringen, medarbetarsamtalsmallen samt 
myndighetens personalpolicy och personalstrategi. För att ytterligare få en bättre bild av 
enhetens hälsoarbete har vi genomfört två intervjuer.  

3.2. Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
Eftersom uppsatsens syfte är att utgå från en enhets nuvarande hälsoarbete började vårt 
uppsatsskrivande med att vi hade ett inledande möte med enhetens personalstrateg. På detta 
sätt kunde vi få veta exakt vad enheten ville få ut av arbetet och vilka förväntningar som 
ställdes på oss. Vi förde en dialog kring uppsatsens syfte, hur vi skulle gå tillväga, när 
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uppsatsen skulle vara klar samt vilken roll enheten skulle ha i vårt uppsatsskrivande. Under 
uppsatsskrivandets gång har vi haft kontinuerliga handledningsmöten med enhetens 
personalstrateg (26/3-2008, 29/4-2008 och 20/5- 2008) och med vår handledare vid Uppsala 
Universitet.  

3.2.1. Litteratur 
Efter vårt möte med enhetens personalstrateg började vi söka efter för uppsatsen relevant 
litteratur genom att ha ett möte med en bibliotekarie på Institutionen för Lärarutbildning vid 
Uppsala Universitet. Vi fick många tips på relevant litteratur genom att använda sökorden: 
personalvård, hälsa, friskvård, hälsopedagogik, hälsoarbete och holistiskt synsätt. Sökmotorer 
och databaser som användes var Artikelsök, Uppsalas bibliotekskatalog Disa, Libris samt 
Samsök. Vi har även på egen hand sökt efter relevant litteratur på Stadsbiblioteket i Uppsala 
samt i Hedemora genom att ha använt oss av ovanstående sökord.  

3.2.2. Enkätundersökning 
Enheten har under hösten 2007 gjort en enkätundersökning där syftet var att skapa sig en 
uppfattning om hur medarbetarna på enheten upplever sin egen hälsa samt enhetens arbete 
med hälsa och friskvård. Samtliga medarbetare på enheten tilldelades enkäten och 
svarsfrekvensen var drygt 50 procent eller mer exakt 225 personer av 400 medarbetare. Hur 
den andra hälften medarbetare upplever enhetens hälso- och friskvårdsarbete samt hur de 
upplever sin egen hälsa vet inte enheten, men enheten ser de som svarat som ett representativt 
urval (Möte med personalstrateg, 26/3-2008). Hälsostrategen betraktade även svarsfrekvensen 
som hög vid jämförelse med andra företags liknande genomförda enkäter (Intervju med 
personalstrateg, 29/4-2008). Enheten är dock av den åsikten att det troligen är de som redan är 
aktiva som besvarat enkäten (Möte med personalstrateg, 26/3-2008). Bell (2000, s 115) 
antyder även detta då hon skriver att problematiken med bortfall ligger i att sannolikheten är 
stor att de som inte besvarat enkäten skiljer sig från dem som besvarat den. Vidare har 
enkäten ett visst internt bortfall. En del frågor är inte besvarade av alla 225 medarbetare. 
Holme och Solvang (1997, s 200) uppmanar att variabler med extra stort bortfall bör undantas 
från analysen. Dock anser vi att det interna bortfallet i vårt fall inte är så pass stort att någon 
fråga bör ställas utanför analysen. 
 
Under hösten 2007, något tidigare än datumet för hälsoenkätundersökningen, startade en 
större omorganisation på myndigheten vilken fortfarande pågår. Personalstrategen tror dock 
inte att detta har bidragit till bortfallet i samband med enkäten då enheten fortfarande vid det 
tillfället befann sig i en slags smekmånad och mest betraktade omorganisationen som 
spännande (Intervju med personalstrateg, 29/4-2008). Vi ser dock en möjlighet till att 
omorganisationen kan ha påverkat svaren på andra sätt. Om en person exempelvis är positivt 
inställd till omorganisationen och omorganisationen gynnar den personen på ett positivt sätt 
kan det i sin tur på ett omedvetet sätt bidra till att man är mer positivt inställd till hälsoarbetet 
också eller tvärtom.   
 
Enkäten genomfördes som ett steg i arbetet mot att bli en hälsodiplomerad arbetsplats. 
Hälsostrategen tilldelade enheten en rad enkätfrågor från vilka enheten sedan i samarbete med 
enhetens hälsoinspiratörsgrupp valde ut ett antal frågor som kom att utgöra 
hälsoenkätundersökningen. Vissa frågor omformulerades och viss idébollning skedde med 
hälsostrategen innan den slutgiltiga enkäten stod klar. Enkäten skickades sedan ut som en 
webbenkät av företaget Questback och enheten fick tillbaka svaren som redan var delvis 
sammanställda av samma företag. Tanken är att denna enkätundersökning ska upprepas varje 
år med samma frågor för att skapa möjligheter att mäta tendenser i enhetens hälsotillstånd 
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(Intervju med personalstrateg, 29/4-2008). Vår uppgift har således varit att genom att främst 
studera den genomförda enkätundersökningen få veta hur de anställda ser på sin egen hälsa 
och enhetens hälsoarbete.  
 
Enkätkonstruktion 
Vi har inte haft någon möjlighet att påverka innehållet och frågekonstruktionen i enkäten och 
likaså saknar vi information rörande tillvägagångssättet. Vi har vidare saknat möjlighet att 
påverka undersökningens precision, reliabilitet och validitet i och med att materialet redan var 
insamlat. Detta upplever vi som en svaghet i vår undersökning men dock anser vi att den 
svagheten vägs upp av den höga relevans som materialet har för våra frågeställningar. Den 
höga relevansen vi har är ett resultat av att vi formulerat våra frågeställningar utifrån den 
enkätundersökning som gjorts av enheten. Enligt Rosengren och Arvidsson (2005, s 377) är 
en av de största svårigheterna med att använda redan insamlat material att uppnå en hög 
relevans. För att öka materialets relevans för undersökningen menar de att det kan vara 
aktuellt att anpassa frågeställningen efter materialet.  
 
Utifrån våra förutsättningar har vi bearbetat och analyserat enkätsvaren. I och med att svaren 
redan till viss grad var sammanställda när vi fick dem saknar vi möjlighet att se vem som 
svarat vad. Detta innebär i sin tur att respondenterna är helt anonyma för oss och enheten. Vi 
har därmed inte kunnat dra slutsatser om ifall exempelvis deltagande i hälsoaktiviteter leder 
till ökad trivsel för specifika respondenter.   
 
Enkätkonstruktionen har väckt en del funderingar hos oss. Vi ser bland annat att frågan: Hur 
upplever du din hälsa? (fråga 4) kan ha besvarats utifrån olika utgångspunkter i och med att 
begreppet hälsa kan definieras på olika sätt. Hälsa kan t.ex. för någon vara detsamma som 
fysisk aktivitet medan hälsa för en annan kan innefatta fler faktorer såsom psykisk och social 
hälsa. Detta gör att vi ställer oss tveksamma till vilken slutsats som kan dras av 
respondenternas svar på fråga 4. Vi hade gärna sett en annan formulering på den frågan eller 
möjligen en definition av begreppet hälsa i samband med frågan.  
 
Vi ser även vissa brister i frågan: Jag ägnar mig åt vardagsmotion i minst 30 minuter, 
exempelvis genom att cykla eller gå till och från jobbet (fråga 5) och i frågan: Jag ägnar mig 
åt träning som kräver ombyte (fråga 6). Vi anser att det exempelvis är en stor skillnad mellan 
att ägna sig åt vardagsmotion i minst 30 minuter två gånger per vecka och fyra gånger per 
vecka (alternativ 3 på fråga 5). Att ägna sig åt detta fyra gånger per vecka är dubbelt så 
mycket som två gånger per vecka. 53,2 procent svarade alternativ 3 (2-4 gånger per vecka) 
och det kan bero på att det alternativet innefattar ett stort intervall, precis som alternativ 4 (5-7 
ggr/vecka) gör. Det fanns heller ingen möjlighet att svara att man ägnar sig åt vardagsmotion i 
minst 30 minuter fler än 7 gånger per vecka. Ett förslag från vår sida skulle vara att utforma 
svarsalternativen till fråga 5 på följande sätt istället: aldrig, 1-2 gånger per vecka, 3-4 gånger 
per vecka, 5-6 gånger per vecka, 7 eller fler gånger per vecka. Samma princip gäller för fråga 
6 (se bilaga 5). På frågan om hur nöjd man är med sina kostvanor (fråga 7) finns inte 
alternativet nöjd med. Det kan vara så att en person helt enkelt är nöjd med sina kostvanor.  
Personen är då inte missnöjd, mindre nöjd, ganska nöjd eller mycket nöjd utan nöjd. Ett 
alternativ till svarsalternativen till fråga 7 skulle kunna vara: missnöjd, mindre nöjd, ganska 
nöjd, nöjd och mycket nöjd.  
 
Enheten har vid konstruerandet av enkäten fokuserat på motion och fysisk aktivitet i liknande 
grad som de fokuserat på psykiska och sociala faktorer. Vi ser att det eventuellt vore än mer 
intressant att belysa de senare faktorerna i högre grad i och med att de flesta anställda på 



 

  11  1

enheten är tjänstemän. Tjänstemän har tidigare varit den grupp på arbetsmarknaden som 
symboliserat låga sjukskrivningssiffror till skillnad från idag. Den ökning av sjukskrivningar 
bland tjänstemän som skett anses delvis bero på försämringar av den psykosociala 
arbetsmiljön enligt Johnsson m.fl. (2003, s 18). Genom att ännu mer belysa de faktorer som 
har påverkan på den psykosociala arbetsmiljön anser vi att det kanske skulle vara möjligt att 
ytterligare närma sig de hälsoproblem (t.ex. stress) som medarbetarna på enheten upplever. 

3.2.3. Intervjuer 
Förutom våra möten med personalstrategen har vi kompletterat det befintliga materialet med 
två intervjuer. Den första intervjun var med en hälsostrateg som hjälpt enheten att uppnå en 
hälsodiplomering. Enhetens personalstrateg hjälpte oss att komma i kontakt med denna person, 
vilken inte är anställd vid enheten eller myndigheten. Vi var intresserade av information 
rörande framförallt tre områden, nämligen hälsodiplomeringen, hälsoenkätundersökningen 
och det fortsatta samarbetet när det gäller hälsoarbetet. Vi ansåg att denna information var av 
stor vikt för vår förståelse av framförallt enhetens hälsodiplomering. 
 
Anledningen till den andra intervjun med personalstrategen var att vi önskade få en djupare 
förståelse och mer insyn i enhetens nuvarande hälsoarbete. Genom den information som vi 
fick under intervjun kunde vi sedan lättare dra slutsatser om vad vi ansåg fungerade med 
enhetens hälsoarbete och hur det skulle kunna utvecklas och effektiviseras. Vi ansåg att det 
var nödvändigt om vi skulle kunna presentera ett utvecklat förslag till framtidens hälsoarbete.  
 
Utformande av intervjuguide 
Johannessen och Tufte (2003, s 96ff) berättar att den kvalitativa forskningsintervjun kan ses 
som ett samtal med en struktur och ett syfte. Den delvis strukturerade intervjun grundas på en 
intervjuguide. Det är en lista över teman som ska tas upp under intervjuns gång. 
Intervjuguiden har ofta en viss ordningsföljd för temana, men den kan dock ändras under 
samtalets gång om informanten exempelvis skulle ta upp ett nytt tema. Vi genomförde delvis 
strukturerade intervjuer med våra informanter. Vi utformade två intervjuguider (se bilaga 1 & 
2), en till vardera intervju. Båda intervjuguiderna byggde på de teman som intervjuerna skulle 
behandla. Eftersom båda intervjuerna hade till syfte att generera information och en 
presentation av hur hälsoarbetet hittills har bedrivits så var en del frågor och teman redan 
givna och dessutom ett måste för att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning om hur 
hälsoarbetet har fungerat och fungerar. Vi var dock öppna för nya teman om de skulle ha dykt 
upp under intervjuns gång, men det skedde inte i vårt fall. Intervjuguiderna användes därmed 
enbart som guider under intervjuerna. Vi följde dem inte slaviskt utan informanterna styrde 
samtalen och ämnesordningen avgjordes av samtalets utveckling. 
 
Vid utformandet av intervjuguiden till den första intervjun studerade vi det redan insamlade 
materialet. Detta ledde fram till ämnena: hälsodiplomering, hälsoenkätundersökningen och 
fortsatt samarbete. Dessa frågeområden var intressanta av den anledningen att vi ville få en 
uppfattning om enhetens nuvarande hälsoarbete. Vad vi inte hade förstått vid utformandet av 
intervjuguiden var att hälsostrategen inte hade varit delaktig i att konstruera 
enkätundersökningen. Detta ledde till att vi under denna intervju inte behövde ställa så många 
frågor om enkätundersökningen utan behandlade det under intervjun med personalstrategen 
istället. Intervjun med hälsostrategen kretsade därmed mest kring hälsodiplomeringen och 
deras samarbete med enheten.  
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Inför konstruktionen av intervjuguiden till den andra intervjun läste vi in oss på det material 
vi hade fått som berörde enhetens hälsoarbete. Våra förberedelser gjorde att vi vid 
konstruktionen av intervjuguiden hade en rad frågor och ämnen vi ville ha svar på. Ämnena 
blev: tidigare hälsoarbete, nuvarande hälsoarbete och framtida hälsoarbete. Anledningen till 
att vi valde ämnet tidigare hälsoarbete var för att se om hälsoarbetet hade förändrats i och med 
hälsodiplomeringen. Denna information har i sig ingen framträdande plats i vår uppsats men 
vi såg informationen som nödvändig för att förstå nutiden.  
 
Intervjusituation 
Den första intervjun var i form av en telefonintervju. Den genomfördes av en av oss p.g.a. 
praktiska skäl. Det passade informanten (hälsostrategen) bra att vi gjorde en telefonintervju då 
informanten har ett späckat schema och inte har sin arbetsplats geografiskt nära oss. 
Rosengren och Arvidsson (2005, s 141) nämner att det finns risker med att göra 
telefonintervjuer såsom t.ex. hafsiga svar och svarströtthet. Vi diskuterade kring dessa risker 
innan intervjun genomfördes. Dock ansåg vi de riskerna som minimala i den här situationen 
då informanten själv varit med och önskat mötesform och tidpunkt. Vi är dock medvetna om 
att telefonintervjun ägde rum en fredag eftermiddag, då man kanske ofta redan så gott som har 
tagit helg. Jacobsen (1993, s 159) skriver att förlusten av informantens kroppsspråk i samband 
med telefonintervjuer kan påverka den uppfattning man får av intervjuinnehållet. Då syftet 
med vår telefonintervju inte var att uppmärksamma det omedvetna utan att den mer berörde 
ren information så anser vi inte att vår uppfattning av intervjuinnehållet har påverkats 
märkbart av att vi förlorade tillgång till informantens kroppsspråk.  
 
Telefonintervjun spelades in med hjälp av en högtalartelefon och en inspelningsbar 
bandspelare. Informanten informerades om det faktum att telefonintervjun spelades in på band, 
vilket informanten även godkände. Vi valde att banda samtalet för att vi inte skulle glömma 
viktiga detaljer av den information som hälsostrategen gav. Vidare underlättade 
bandinspelningen för intervjuaren då den mer kunde fokusera på svaren och eventuella 
följdfrågor istället för att anteckna. Efter telefonintervjun gjorde vi en transkribering av hela 
materialet. Inför telefonintervjun var vi oroliga för hur ljudkvalitén skulle visa sig vara på det 
inspelade bandet då detta är ett vanligt problem enligt Jacobsen (1993, s 162). Vi provade att 
spela in ett annat samtal innan telefonintervjun för att försäkra oss om att ljudkvalitén var 
acceptabel. Den visade sig vara mycket bra och lika var fallet vid den riktiga telefonintervjun, 
med två meningar som undantag.    
 
Den andra intervjun (med personalstrategen) genomfördes av oss två tillsammans och 
tidpunkten var i samband med ett tidigare inplanerat handledningsmöte på enheten med 
samma informant. Intervjun var i samtalsform och ingen strikt intervju. Detta anser vi ledde 
till att informanten kunde tala mer fritt utifrån våra frågeställningar och att möjligheten att 
komma in på andra teman än de vi hade valt att ta upp fanns. Vi tog upp de funderingar och 
frågor vi hade rörande hälsoarbetet. Vi spelade även in denna intervju på band och 
transkriberade den. Ljudkvalitén var mycket dålig, så några delar av intervjun gick inte att 
transkribera. Vi kompletterade denna intervju i efterhand genom telefon- och mailkontakt 
med personalstrategen, då vi exempelvis ville veta mer om hur det ser ut när man är placerad 
på annan ort.  
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3.3. Etiska överväganden 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer vid 
genomförandet av våra intervjuer samt vid uppsatsskrivandet. När det gäller 
informationskravet så har vi informerat de som berörs av undersökningen om 
undersökningsuppgiftens syfte. Forskaren är skyldig att informera informanterna om deras 
uppgift i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s 7ff). För att uppfylla detta hade vi 
mailkontakt med intervjupersonerna innan intervjuerna ägde rum och vi gick då igenom de 
fyra huvudkraven för forskning. Vi beskrev där undersökningens syfte och hur vår 
undersökning skulle genomföras. Förutom detta gick vi även igenom de fyra huvudkraven för 
forskning i muntlig form vid själva intervjutillfället.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sitt 
deltagande i undersökningen. Personer som medverkar i en undersökning ska ha rätt att 
självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska därmed kunna 
avbryta sin medverkan om de så önskar (Vetenskapsrådet, 2002, s 10ff). Vi upplyste våra 
informanter om att deltagandet var frivilligt och att vi skulle spela in intervjuerna på band. Vi 
utgick således från informanternas samtycke och i vårt fall ville ingen avbryta sitt deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om de som ingår i undersökningen ska ges 
största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s 13). Vi poängterade för våra 
informanter att deras namn och organisationsnamnet inte skulle komma att stå i vår uppsats. I 
vår undersökning fanns det inget behov av att samla in känsliga uppgifter (exempelvis 
personuppgifter) och därför tog vi inte upp detta med informanterna.  
 
När det gäller nyttjandekravet så handlar det om att uppgifter som är insamlade om enskilda 
personer endast får användas i undersökningen och inte för icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2002, s 14f). Det framgick i vår förhandsinformation via mail och vid 
intervjutillfällena att de uppgifter som skulle insamlas inte skulle komma att användas för 
något annat syfte än för vår undersökning. Vi frågade även båda informanterna om de var 
intresserade av att ta del av vår undersökning genom att få en sammanfattning av den när den 
var klar. Vi anser att detta ledde till att vi kunde visa för våra informanter att deras deltagande 
i vår undersökning varit meningsfull. 
 
Vår handledare på enheten har godkänt vår uppsats innan den lämnades för opponering vid 
Uppsala Universitet och detta anser vi gör att enheten får ge sitt godkännande till hur vi 
behandlat de uppgifter, information och slutsatser som framkommit i undersökningen. Att 
enheten får ge sitt godkännande till uppsatsen kan vara positivt eftersom risken att vi 
framställer enheten eller de uppgifter som vi fått fram på ett sätt som skulle kunna skada 
enheten minimeras.  Vad som kan vara mindre positivt med enhetens godkännande till 
uppsatsen är att intressant information kan gå förlorad om vi inte får skriva om något utifrån 
risken att det blir till skada för enheten. I vårt fall blev inte detta något problem. 

3.4. Metoddiskussion 
Att vår handledare på enheten även är en av våra informanter i intervjuerna kan föra med sig 
att informanten kan vilja framställa enheten på ett sätt som framhäver det positiva med 
hälsoarbetet mer än det som inte fungerar lika bra. Detta anser vi dock inte inträffade i vårt 
fall då enheten själva önskat att vi skulle granska deras hälsoarbete och komma med förslag 
på förbättringar.  
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Att sammanställa en på förhand framtagen och genomförd enkätundersökning är en 
annorlunda metod och ett annorlunda sätt att arbeta jämfört med om man själv skulle ta fram 
och genomföra en enkätundersökning från början till slut. En fördel är att vi förhoppningsvis 
kan se på resultaten med nya ögon. Vi kan också se på frågorna i enkätundersökningen med 
nya ögon och komma med förslag på vad som kan förbättras inför nästa enkätundersökning. 
En nackdel kan vara att vi inte vet hur man har tänkt kring enkätkonstruktionen, varför man 
exempelvis valde att ta med just de frågor som man tog med. Detta kan dock vara en fördel då 
man kan se på enkätkonstruktionen utan att vara påverkad av vad man är ute efter.  
 
Med tanke på vårt syfte tycker vi att vårt tillvägagångssätt, att sammanställa resultatet av en 
genomförd enkätundersökning, är lämpligt eftersom vi på detta sätt får veta mer om hur de 
anställa upplever sin egen hälsa och enhetens hälsoarbete. Vi kan lättare ge förslag på 
strategier och aktiviteter eftersom vi ser vad en stor andel av medarbetarna har svarat på 
enkätundersökningen.  
 
Det hade självfallet varit intressant att själv genomföra en enkätundersökning från början till 
slut, då man lättare hade kunnat styra undersökningens mål. Vi anser dock att eftersom vi har 
som ett mål att också få fram ett bra jämförelsematerial inför den nya enkätundersökningen 
som enheten ska genomföra hösten 2008 är det förmodligen lättare att se på brister i en enkät 
som man inte har konstruerat själv. När man vill veta hur de flesta medarbetare upplever 
hälsoarbetet är en enkätundersökning en bra metod eftersom tanken är att man ska få svar från 
många medarbetare. Man har dock då ingen möjlighet att gå på djupet som vid exempelvis en 
intervju. Vi ville genom våra intervjuer veta mer om hur enheten bedriver sitt hälsoarbete idag 
för att sedan kunna dra slutsatser om hur det kan effektiviseras och synliggöras och då var en 
intervju ett bra sätt att få mer information och gå på djupet. Enkätundersökningen och våra 
intervjuer har således kompletterat varandra.  
 
Att skriva uppsats utifrån ett uppdrag anser vi kan leda till att uppdraget styr författaren så att 
den inte kan skriva sin uppsats självständigt och efter egna intressen, tankar och åsikter. I vårt 
fall har vi dock haft möjligheten att få förhålla oss kritiska under uppsatsskrivandet gång. Vi 
har kontinuerligt under uppsatsskrivandet gång kunnat föra en dialog med vår handledare på 
enheten, vilket lett till att vi kunnat fatta olika beslut tillsammans och framföra våra åsikter. 

4. Resultat och Analys 
Vår resultat- och analysdel består av två delar. Första delen är en redogörelse av den 
kartläggning vi gjort. Tanken med den första delen är att ge möjlighet till en inblick i 
enhetens nuvarande hälsoarbete och medarbetarnas upplevelser av det då det är utifrån det 
som vi ska finna vägar för hur man kan inspirera enhetens medarbetare till ett hälsosamt liv. 
Andra delen är en djupare analys i form av en tematisk bearbetning av materialet. Citat 
väljer vi att i det följande redovisat med kursiv stil. 

4.1. Bearbetning av insamlat material 
Det material vi samlat in i form av enkätundersökningen, intervjuerna, hälsodiplomeringen, 
medarbetarsamtalsmallen, personalpolicyn, personalstrategin, målen för hälsoarbetet och 
handlingsplanen för hälsoarbetet har gett oss kunskaper om hur hälsoarbetet bedrivs idag på 
enheten och vilka hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds. Likaså har vi fått kunskap om vilka 
styrkor och svagheter som medarbetarna, personalstrategen och hälsostrategen upplever med 
dagens hälsoarbete. Hur personalstrategen och hälsostrategen upplever hälsoarbetet på 
enheten har vi redovisat i del 1.2 (vårt uppdrag) och vi kommer inte att behandla det närmare 
här. Vi väljer istället att först redogöra för de hälsofrämjande aktiviteterna som idag erbjuds 
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för medarbetarna. Därefter presenterar vi den hälsoundersökning i form av en enkät som 
genomförts på enheten. Denna ger en bild av hur medarbetarna upplever hälsoarbetet på 
enheten och sin egen hälsa.  

4.1.1. Enhetens hälsoaktiviteter 
Lunchpromenader är ett exempel på en aktivitet som enheten rekommenderar till de anställda 
och som även får göras på arbetstid en gång per vecka. I närheten av enhetens lokaler finns ett 
passande hälsospår. Detta ser enheten gärna att medarbetarna går i samband med lunchen. 
Vidare uppmuntras medarbetarna att delta på friskis & svettis lunchpass eller liknande 
aktivitet och de har då möjlighet att utnyttja sin flextid. Lunchpromenaden gäller för alla 
oavsett placeringsort. Det gäller även lunchgympan som dock kan se olika ut beroende på 
utbudet på placeringsorten (Intervju med personalstrateg, 29/4-2008). 
 
”1200-kronan” är ett annat steg i myndighetens och enhetens hälsoarbete. Med det menas att 
myndigheten sponsrar medarbetarnas fritidsaktiviteter med 1200 kronor per år och anställd. 
Både tillsvidare- och visstidsanställda har rätt till denna ”1200-krona” oavsett placeringsort, 
dock reglerad av anställningens längd. Alltså har en medarbetare med t.ex. en sexmånaders 
anställning rätt till 600 kronor av de 1200 kronorna. Alla aktiviteter omfattas dock inte av 
denna peng utan vissa krav finns vilka regleras i Inkomstskattelagen. Utrustning, golf och 
ridning är exempel på sådant som inte omfattas av ”1200-kronan” (Intervju med 
personalstrateg, 29/4-2008).  
 
Aktivitetskampanjer med syfte att uppmuntra till ökad rörlighet som ger ett ökat 
välbefinnande bedrivs också på myndigheten. Dessa aktivitetskampanjer hålls varje höst och 
vår och gäller för alla medarbetare oavsett placeringsort (Handlingsplan för hälsoaktiviteter 
2008).  
 
Under aktivitetskampanjerna samlas poäng i ett hälsokort som gäller för alla oavsett 
placeringsort. Poäng registreras efter deltagande i eller utförande av någon hälsofrämjande 
aktivitet. Olika aktiviteter ger olika antal poäng och målet är att uppnå ett visst antal poäng 
där cirka tre fjärdedelar av poängen är införskaffade genom fysisk aktivitet och de resterande 
poängen kommer från deltagande i annan form av aktivitet med inriktning mot psykisk och 
social hälsa såsom t.ex. stresshantering, konsertbesök eller läsande av en bok. Medarbetare 
som samlat ihop behövligt antal poäng eller mer belönas med en premie som har ett värde av 
runt 100 kronor, exempelvis presentkort, kylväskor, strandmadrasser och biobiljetter (Intervju 
med personalstrateg, 29/4-2008). 
 
Föreläsningar har vidare anordnas vid olika tillfällen på enheten och målgruppen är alla 
anställda på enhetens ort. För medarbetare på andra orter finns möjlighet att gå på öppna 
inspirationsföreläsningar på sin ort. Föreläsningarna har varit inriktade mot hälsa med bland 
annat ämnen om kost, motion samt betydelsen av mål. Flera stora namn och kända föreläsare 
har bjudits in till orten där enheten är belägen. Detta har varit finansiellt försvarbart genom att 
ett samarbete med andra enheter och en annan myndighet på orten har bedrivits. Samtliga 
medarbetare har haft möjlighet att anmäla sig till dessa föreläsningar men personalstrategen 
konstaterar att deltagandet har varit något lågt. Samma person hade önskat en något större 
uppslutning. Medarbetare har inte ansett sig ha tid för dessa aktiviteter eller prioriterat dem 
när det väl kommit till kritan. Enligt personalstrategen har medarbetare troligen inte sett 
nyttan med dessa föreläsningar i ett vidare perspektiv så att de ser dess betydelse även för 
arbetet och fritiden (Intervju med personalstrateg, 29/4-2008).    
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Enheten har också sedan flera år tillbaka erbjudit medarbetarna massage. Det finns på enheten 
tillgång till två massagestolar och likaså kommer det en massör till enheten en gång per vecka. 
Vissa enheter på andra orter har något motsvarande. Massage som hälsofrämjande aktivitet 
omfattas även av ”1200-kronan” (Intervju med personalstrateg, 29/4-2008).  
 
Alla tillsvidareanställda erbjuds att genomgå en hälsoprofilsundersökning som har till syfte att 
kartlägga medarbetarnas hälsa. Detta erbjuds vart tredje år. Det erbjuds även möjlighet att 
delta i en viktminskningsgrupp för dem som känner behov av viktminskning eller förändrade 
kostvanor. Denna aktivitet bedrivs i grupp (ca 12 deltagare) som träffas under hösten och 
våren. Detta får göras på arbetstid. Samma princip gäller för t.ex. sluta röka/snusa gruppen på 
enheten (Handlingsplan för hälsoaktiviteter 2008).   
 
Löpande under året hålls även sektionsaktiviteter av olika slag. Man vill därmed utveckla ett 
aktiverande, stödjande och positivt gruppklimat. Dessa sektionsaktiviteter hålls löpande under 
året (Handlingsplan för hälsoaktiviteter 2008).  
 
Enheten har 17 ordinarie hälsoinspiratörer och 3 backuper som alla har genomgått en 
grundutbildning hos organisationen X. Hälsoinspiratörerna är spridda på enhetens olika 
sektioner och orter. De arbetar med att stötta, informera och påverka sektionens medarbetare 
till att må bättre och vara aktiva. För hälsoinspiratörerna hålls inspirationsdagar när 
hälsostrategen erbjuder detta och hälsoinspiratörerna har möten ungefär var sjätte vecka. De 
hälsoinspiratörer som är placerade på annan ort deltar via telefon. Vid mötena diskuteras 
handlingsplan för året, hur man genomför de olika aktiviteterna och vem som gör vad 
(Handlingsplan för hälsoaktiviteter 2008). Om grundutbildningen för hälsoinspiratörerna 
säger hälsostrategen så här:  
 

Det vi erbjuder där är inga hemligheter utan det är baskunskaper i det här med 
balans i livet, kost, motion och hälsa. Varför ska vi satsa på hälsoarbete, hälsa 
och ledarskap ingår liksom kommunikation, både hur jag ska berätta informativt, 
men också samtalsmetodiken, motivationskunskap för det är det vad det handlar 
om. (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008) 

4.1.2. Medarbetarnas upplevelser av sin egen hälsa och av enhetens hälsoarbete 
Av dem som besvarat hälsoenkäten är könsfördelningen relativt jämn. Vi väljer dock att inte 
diskutera detta mer ingående då vi saknar möjlighet att se vem som svarat vad i och med att 
hälsoenkäten redan var sammanställd när vi fick den. Detsamma gäller för ålder. 
Enkätsammanställningen visar på en något spridd ålder, men mer kan vi inte utläsa. Vi saknar 
möjligheten att finna kopplingar mellan exempelvis specifika svar och vissa avdelningar. 
Detta kan ses som en begränsning men vi anser att det inte påverkar resultatet då vårt syfte är 
inriktat mot enheten i stort och inte mot delar av personalen.  
   
En tredjedel av respondenterna är varken nöjda eller missnöjda med enhetens friskvårdarbete. 
En något större grupp runt 48 procent ser dock positivt på friskvårdarbetet som bedrivs. 
Siffrorna tyder enligt oss ändå på att förbättringar kan göras. Vi har valt att i det följande dela 
upp redogörelsen av medarbetarnas upplevelser kring sin hälsa och enhetens hälsoarbete i 
fysisk, psykisk och social hälsa. Detta gör vi för att vi utgår från ett holistiskt synsätt som 
finner dessa delar viktiga för helhetsperspektivet på hälsa.  
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Fysisk hälsa 
Av dem som besvarat enkäten tycks större delen (ca 90 %) anse sig ha en bra eller mycket bra 
hälsa. Ingen uppskattar sig ha en mycket dålig hälsa. Sett till respondenternas motionsvanor 
vardagsmotionerar 81 procent 2-4 gånger i veckan eller oftare i 30 minuter per gång. Ungefär 
65 procent av respondenterna ägnar sig åt träning som kräver ombyte 1-4 gånger i veckan. 
Hela 31 procent gör dock inte detta överhuvudtaget. Det sägs att 30 minuters vardagsmotion 
om dagen kan göra underverk och göra en människa frisk. Mer motionstid behövs inte för att 
motverka överrisk för sjukdomar orsakade av inaktivitet (Angelöw, 2002, s 87; Johnsson m.fl., 
2003, s 95).  
 
Ca 71 procent av respondenterna anser sig vara ganska nöjda med sina kostvanor. Enkäten 
undersöker dessutom om respondenterna har en vilja eller inte till att förändra sina matvanor. 
Kost tycks då vara ett av de kunskapsområden som intresserar i stor grad. Likaså har ett antal 
respondenter poängterat kostens betydelse i samband med att enkätfrågor erbjudit plats för 
alternativa svar utöver de fasta svarsalternativen.  
 
Respondenterna uttrycker en tydlig uppfattning rörande den fysiska aktivitetens betydelse. 
Många efterfrågar tillgång till en friskvårdtimme och andra gemensamma fysiska aktiviteter 
för att förbättra sin personliga hälsa. Flera respondenter påpekar vikten av att få kontakt med 
en läkare för t.ex. framtagning av en hälsoprofil och likaså efterfrågas professionell hjälp av 
en livscoach.  
 
Psykisk hälsa 
En stor del av respondenterna upplever negativ stress i samband med sitt arbete. Hela 70 
procent uttrycker att de ibland eller ofta upplever denna stress. Som orsak till ohälsa främst i 
arbetslivet är stress idag ett växande problem för samtliga parter, såväl företag och anställd 
som samhället i stort enligt Levi (2005, s 59). Detta då negativ stress kan orsaka bland annat 
sömnproblem, problem med relationer, dålig självkänsla, störningar i immunförsvaret samt 
skador på muskler, hjärta, kärl och hjärna (Angelöw, 2002, s 53; Lundberg, 2005, s 271). Ett 
arbete på enheten för att minska antalet stressade medarbetare skulle på flera sätt gynna 
myndigheten. Ett tillstånd med frånvaro av stress innebär minskad personalomsättning och 
lägre frånvaro vilket i sin tur ger lägre kostnader för företaget i längden (Arnetz, 2005, s 293). 
Stressreducerande åtgärder är något som även rekommenderas av läkaren Jürisoo (I Sundin, 
1995, s 18) då han menar att stress är en faktor som kan framkalla psykosomatiska besvär 
vilket i sin tur påverkar individen samt organisationen negativt.  
 
Många respondenter önskar även en förändring och förbättring av arbetssituationen. 
Precisering av arbetsuppgifter, minskad arbetsbelastning samt större stöd från ledningen är 
sådant som efterfrågas av flera. Angelöw (2002, s 47) skriver att en av de viktigaste orsakerna 
till att stress- och sjukskrivningsnivåerna ökar är just arbetsbelastningen. Avlastning, 
återhämtning eller arbetstidsförkortning är exempel på åtgärder som kan förbättra situationen.  
 
Delaktighet är vidare något som efterfrågas på ett flertal ställen i enkäten. Det handlar främst 
om att anställda som är placerade på annan ort önskar ökad delaktighet i hälsoaktiviteterna. 
Problematiken berör faktumet att dessa anställda inte har möjlighet att delta vid gemensamma 
aktiviteter i hög grad och att de inte heller upplever att de kan utnyttja alla de hälsoförmåner 
som finns idag. De berörda respondenterna påpekar också att det saknas alternativa aktiviteter 
på deras respektive placeringsort. Tidigare forskning (Berlin, 2005, s 18) har visat att 
delaktighet är en av sju faktorer som bör förbättras i samband med hälsoarbete. Samma källa 
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menar att en lyckad satsning på hälsoarbete ska utgå från delaktighet. Angelöw (2002, s 55) 
skriver dessutom att den negativa stressen kan minimeras med ökad delaktighet.  
 
Respondenternas upplevelser rörande trivsel på arbetet går isär. Ca 50 procent av 
respondenterna bedömer dock att deras trivsel är i form av 7-8 av 10. Denna siffra upplever vi 
som relativt hög. Svaren tyder dock på att det finns en grupp bland respondenterna som inte 
trivs i speciellt hög grad. Att inte trivas bör i sig kunna vara en faktor som framkallar negativ 
stress, enligt oss. Likaså antar vi att det kan finnas ett samband mellan arbetssituationen och 
minskad trivsel. Dessa olika faktorer såsom stress, trivsel och arbetssituation kan mycket väl 
tänkas hänga samman och det ena kan vara orsaken till det andra. Kanske är det de personer 
med hög arbetsbelastning som känner sig stressade och inte trivs. Vår hypotes är att 
möjligheten att själv kunna påverka sitt arbete är en viktig faktor som skulle kunna minska 
stressen. Vi har dock inget underlag för att dra sådana slutsatser utan vi lämnar det som en 
tanke.   
 
Social hälsa 
Enkäten frågar kring upplevd balans mellan arbete och fritid. Här går svaren isär, dock tycks 
de flesta (ca 83 %) av de svarande anse sig ha balans till viss del eller mer. Detta ämne 
intresserar respondenterna och det finns en vilja att få mer information kring ämnet. Med 
enkla åtgärder som t.ex. planerad återhämtning kan balansen ökas än mer enligt Angelöw 
(2002, s 53).    
 
Gemensamma aktiviteter såsom lunchpromenader, tipspromenad och turneringar påpekas som 
viktiga inslag i arbetet av respondenterna. Vidare menar respondenter placerade på annan ort 
att de delvis upplever utanförskap på grund av de inte kan delta i gemensamma aktiviteter och 
att det har en negativ inverkan på arbetet och deras hälsa. Tengland (2004, s 194) skriver att 
interaktion, samarbete samt möjlighet att knyta emotionella band är viktiga faktorer för den 
sociala hälsan. Detta är i överensstämmelse med det holistiska perspektivet på hälsa och vi ser 
att respondenterna uttrycker dessa behov.     

4.2. Tematisk bearbetning av material 
Utifrån det bearbetade materialet har det utkristalliserats olika teman som varit genomgående 
i vårt material. Dessa teman är: ”Tidsbrist”, ”Prioritera individuella hälsobehov och 
mål”, ”Vanor”, ”Förebilder” och ”Engagemang”. Analysen är i det följande uppdelad i dessa 
teman. Flera av dem hör dock samman och går in i varandra. Vi har ändå för tydlighetens 
skull valt att använda dessa teman. Analysen byggs upp av det insamlade materialet, 
teoridelen och den tidigare forskningen samt våra ställningstaganden och reflektioner. 

4.2.1. Tidsbrist 
Vi har sett att tidsbristen har varit den genomgående orsaken i enkäten till varför 
medarbetarna inte deltar i de hälsoaktiviteter som erbjuds på enheten. Tidigare 
undersökningar tyder på att även andra företag har samma problem, att hälsofrämjande 
aktiviteter skjuts åt sidan p.g.a. tidsbrist (http://www.uppsatser.se/uppsats/f5a6e151ec/). På 
fråga 14 i enkäten där respondenterna får ge egna förslag på vad som saknas eller vad som 
kan bli bättre gällande hälsa och friskvård på enheten svarade många att de inte har tid: 
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Friskvård på arbetstid (fast hur 17 ska man hinna med det?). (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Jag har svårt att hinna med motion i anslutning till arbetet p g a rådande arbetsbelastning 
och tjänsteresor (i kombination med – på familjesidan – dagishämtningar). (Enkätsvar på 
fråga 14) 
 
Mer tid att kunna utnyttja det som erbjuds, oftast har man inte tid att deltaga pga mycket jobb. 
Bra med hälsospår och föreläsningar ibland. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Aktivitetskortet bekymrar mig, jag hinner nästan aldrig med det… men rör på mig gör jag. Är 
helt beroende av mina promenader till och från bussen. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Vi ser en fara med att arbetsbelastningen upplevs som så pass stor att hälsoaktiviteter 
prioriteras bort. Ett tänkbart scenarium är att det är just de personer som inte anser sig ha tid 
som främst skulle behöva dessa hälsofrämjande aktiviteter för att minimera t.ex. en känsla av 
stress som i sin tur kan leda till behov av sjukskrivning. 
 
Ohlson (2002, s 47f) skriver att hälsoarbete kan bedrivas både på ett kvalitativt och på ett 
kvantitativt sätt. Ett exempel på kvalitativt hälsopedagogiskt arbete är ett samtal mellan en 
person som planerar hälsoarbete och en klient, där man diskuterar hälsa. Ett kvantitativt 
hälsopedagogiskt arbete kan vara en affischkampanj, vilken når ut till väldigt många. De som 
exempelvis vill ställa frågor har dock då svårt att göra det. Det kvalitativa sättet ger möjlighet 
att gå mer på djupet hos varje individ och individanpassa aktiviteterna, men det kräver mer tid 
än det kvantitativa sättet, menar författaren.  
 
I myndighetens personalstrategi kan vi läsa att deras förhållningssätt är att genom dialog och 
samverkan skapa delaktighet och engagemang och ta tillvara på allas kunskaper och 
erfarenheter. Där står också att medarbetarna ska erbjudas individuellt anpassade arbets- och 
anställningsvillkor som medger en bra balans mellan arbete, familj och fritid (Myndighetens 
personalstrategi). Angelöw (2002, s 45) framhåller även han betydelsen av en dialog. Han 
skriver att en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare främjar hälsoarbetet och ökar 
samtligas delaktighet i detsamma. Då myndigheten ser dialog (kvalitativt arbetssätt) som 
vägen mot delaktighet och engagemang behöver man enligt oss vara medveten om att det 
kräver mer tid per anställd jämfört med ett kvantitativt sätt att arbeta. Den på enheten 
upplevda tidsbristen ser vi som ett hinder mot att avsätta tid för ett kvalitativt arbetssätt. I 
medarbetarsamtalsmallen står det att man under medarbetarsamtalet ska ta upp graden av 
deltagande i friskvårdsaktiviteter. Vi ser här att enheten har en möjlighet att under 
medarbetarsamtalet tydligare få in en dialog kring de individuella hälsobehoven, något som 
också efterfrågas i personalstrategin. 
 
Vi ser att enheten idag till stor del bedriver kvantitativa hälsoaktiviteter, i form av exempelvis 
föreläsningar, sektionsaktiviteter och aktivitetskampanjer. Dessa aktiviteter ska nå ut till alla 
medarbetare. ”1200-kronan” ser vi i sin tur som ett steg mot ett mer individuellt anpassat 
hälsoarbete, då varje medarbetare får så gott som själva besluta vad deras 1200 kronor ska 
användas till för hälsoaktiviteter. Detta blir enligt oss mer av ett kvalitativt sätt att arbeta och 
vi ser att genom ökade kvalitativa hälsoarbetsinsatser kan de kvantitativa insatserna i sin tur 
också lyftas fram ännu mer. Vårt förslag på en strategi som kan inspirera medarbetarna till att 
leva ett hälsosamt liv är således att genom att avsätta tid till dialog kan man lättare uppmuntra 
till individuella hälsoaktiviteter som i sin tur kan leda till att man känner mer inspiration 
också för de kvantitativa aktiviteterna. Detta tillvägagångssätt anser vi kan leda till att 
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hälsoarbetet synliggörs i högre grad även för dem som är placerade på annan ort så att de 
känner mer delaktighet i hälsoarbetet.  
 
På frågan om medarbetarnas uppfattning om vad de själva kan bidra med (fråga 15) skrev 
många att om de fick friskvård/träna på arbetstid så kunde de också bidra med egen tid. Detta 
skulle enligt oss kunna vara något som enheten kunde tjäna på i form av friskare personal, 
vilket i sig innebär mindre kostnader för sjukskrivningar. Enheten erbjuder idag medarbetarna 
att ta en lunchpromenad på arbetstid 1 gång per vecka. Vad medarbetarna dock önskar är att 
få träna på arbetstid och inte bara ta en promenad. Några av respondenterna skrev så här på 
frågan där de fick ange förslag på vad de saknar, eller vad som kan bli bättre gällande hälsa 
och friskvård på enheten (fråga 14): 
 
Mer friskvård på arbetstid, men då kan jag också bistå med egen tid. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Om vi får en timme friskvård så kan jag också ge en timme av min tid. Så då har vi möjlighet 
till 2 timmars friskvård per vecka. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Motionera en timma per vecka på fritid, få en timma/v av arbetsgivaren. (Enkätsvar på fråga 
14) 
 
Förbinda sig att utföra 2 timmars aktivitet på fritiden mot 1 timme på arbetstid kan vara bra 
modell för motivation. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Tidsbristen har enligt oss lett till en önskad förhandling om tid från både medarbetarnas och 
arbetsgivarnas sida. Ovanstående citat visar att medarbetarna är villiga att avsätta sin egen tid 
i utbyte mot enhetens tid. Vi ser ”1200-kronan” som ett exempel på enhetens försök till en 
förhandling om hälsoaktiviteter och de vill genom den ge medarbetarna en möjlighet till 
individuellt anpassade hälsoaktiviteter. Båda parternas förhandlingssituation kan enligt oss, 
om den tas tillvara, vara en strategi som leder till att tiden utnyttjas effektivare och till 
inspiration att leva hälsosamt i och med att medarbetaren blir delaktig i besluten kring sin 
egen hälsa. Vi hävdar att hälsoarbetets effektivitet skulle kunna ökas om tidsbristen 
minskades. Först då tiden finns kan man komma fram till lösningar i hälsoarbetet som gynnar 
både enheten och individen, anser vi.  

4.2.2. Prioritera individuella hälsobehov och mål 
Ohlson (2002, s 51f) skriver att när man ska strukturera ett hälsopedagogiskt arbete ska man 
fråga sig vad man försöker uppnå och hur man ska gå tillväga. Den första frågan handlar om 
att identifiera behoven och prioritera. Det gäller att ta reda på vilka behov som finns och 
prioritera de viktigaste behoven. Ewles och Simnett (2005, s 106) skriver att det inte alltid är 
helt enkelt för individen att veta vilka behov den har p.g.a. att dens kunskaper och insikter är 
begränsade rörande vilka möjligheter som finns. Ett sätt att få individen att uttrycka sina 
behov och efterfråga hälsoaktiviteter är enligt Ewles och Simnett att öka individens 
medvetenhet rörande möjligheterna till hälsoarbetet. Den andra frågan Ohlson (2002, s 51f) 
tar upp handlar om att fastställa huvudmål och delmål. Ett mål ska vara konkret, tidsatt och 
mätbart. Detta är viktigt enligt Johnsson m.fl. (2003, s 178) för att det annars är omöjligt för 
den enskilde individen att veta när målet ska vara och är uppnått.  Hälsostrategen visar också 
på betydelsen av att identifiera behov och fastställa mål: 
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Men hälsodiplomeringen omfattar fyra grundområden, dels att man ska ha en 
grund, alltså varför ska man jobba med hälsa. Vad är avsikten med ert 
hälsoarbete och egentligen många gånger så tar man det för givet och man bara 
gör så att säga. (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008) 

 
Och sen också den andra hörnstenen av de här fyra är att ha en strategi, alltså att 
man inte vet bara varför man håller på utan också vart man vill och speciellt att 
man har tydliga, mätbara, långsiktiga mål som man jobbar efter. Det är inte alls 
heller helt självklart och målen ska givetvis utgå från behoven. Så det skiljer sig 
lite grann för vanligtvis tänker man bara önskemål, för att ta ett exempel, väldigt 
många av de som har ont i ryggen som kanske hellre vill ha massage än träning 
på arbetstid till exempel av det skälet att de hellre ligger och får lite massage 
kanske än och vara ute och jogga och inte vara intresserad av det så jag menar ju 
på att önskemålen inte behöver vara det som behoven så man ska utgå främst från 
det som behövs då för att det ska vara strategiskt. Sen är det viktigt också att man 
har en handlingsplan så man skriver ned vad det är vi ska göra för att nå de här 
målen. Då ska handlingsplanen inte bara finnas för finnandets skull utan det ska 
ju vara en strategi som leder till att man närmar sig målen och klarar av målen. 
(Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008) 

 
Enheten har följt ovanstående process och satt upp huvudmål för hälsoarbetet. Ett mål är att 
öka hälsotalet när det gäller andelen som är nöjda eller mycket nöjda med enhetens 
hälsoarbete från 48, 2 procent år 2007. Ett annat mål är att öka andelen som 
vardagsmotionerar från 94,9 procent år 2007. Det sista målet är att öka andelen som upplever 
att de har balans mellan arbete och fritid från 83, 6 procent år 2007 (Mål för hälsoarbetet 
utifrån enhetens plan). Vi hävdar att en strategi till att öka medarbetarnas inspiration till att 
delta i hälsoarbetet är att identifiera och uttrycka individuella hälsobehov och mål. Vi kan se 
att enheten har tagit hänsyn till vad medarbetarna önskat utifrån enkätundersökningen, 
exempelvis genom att man infört kontorsmassage och sektionsaktiviteter. I enkäten framkom 
dock att många upplever att aktiviteterna som genomförs på enheten inte är anpassade efter 
behov. Man önskar att målrelatera motionen, vilket nedanstående citat är exempel på:  
 
De flesta aktiviteter når bara dem som redan rör på sig och har hyfsade kostvanor. Vi 
behöver nå dem som bäst behöver det också. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Finge jag lägga 1-2 timmar i veckan av min arbetstid på motion, skulle jag kunna förbinda 
mig att lägga lika mycket av min fritid. Skulle också vilja målrelatera min motion. (Enkätsvar 
på fråga 15) 
 
Ewles och Simnett (2005, s 17f) skriver att hur en människa definierar hälsa skiljer sig åt 
beroende på t.ex. faktorer som erfarenhet och kunskap. Detta kan i sin tur påverka vilka behov 
man anser sig ha. Om en människa ser hälsa som detsamma som frånvaro av fysisk sjukdom 
så kommer den människan troligen inte anse sig ha samma behov som en annan människa, 
vilken anser att hälsa omfattar såväl fysiska och psykiska faktorer som sociala faktorer. 
Vi föreslår därmed att för att hälsoarbetet ska kunna effektiviseras med hänsyn till varje 
medarbetare behöver varje medarbetare få framföra sina önskemål och behov till ledningen 
och få sina önskemål tillgodosedda i så hög grad som möjligt. Detta anser vi i sin tur kan leda 
till att allt fler medarbetare kan uppnå god fysisk, psykisk och social hälsa. Det räcker 
förmodligen inte med att besvara en enkät för att få veta vilka hälsobehov som finns på 
enheten utan man måste föra en dialog med varje enskild medarbetare. Detta handlar som 
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ovan framgår i stycke 4.2.1 om ett kvalitativt sätt att arbeta. Detta skulle enligt oss förslagsvis 
kunna göras med jämna mellanrum på medarbetarsamtalen och med hälsoinspiratörerna. I 
medarbetarsamtalet skulle man kunna sätta upp det övergripande hälsomålet för individen för 
hela året och sedan sätta upp delmål tillsammans med hälsoinspiratören. På detta sätt har man 
ett kontinuerligt arbete som följs upp med jämna mellanrum i samband med 
medarbetarsamtalet. Att identifiera, uttrycka och prioritera individuella hälsobehov och mål 
anser vi gäller oavsett medarbetarnas placeringsort. I enkäten framkommer det att 
medarbetare som är placerade på annan ort känner sig bortglömda och oprioriterade i 
hälsoarbetet. Nedanstående citat är representativt för flera respondenters åsikter:  
 
Mer aktiviteter för oss som inte bor i x. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Vi som sitter utspridda i landet ”för oss själva” glöms lätt bort och hamnar utanför. 
(Enkätsvar på fråga 14) 
 
Friskvårdtimmen är endast för vissa orter (eller bara dåligt informerad vad som gäller). 
(Enkätsvar på fråga 14) 
 
Vi anser att för medarbetare som är placerade på annan ort kan känsla av tillhörighet och 
delaktighet i hälsoarbetet stärkas genom en utvidgad dialog kring deras individuella 
hälsobehov och mål i samband med medarbetarsamtalet. Enheten bedriver redan idag 
medarbetarsamtal oavsett placeringsort. Hälsostrategen poängterar behovet av att diskutera 
hälsofrågor under medarbetarsamtalet:  
 
 …Man måste ha i medarbetarsamtalsmallen så behöver man ha hälsofrågor med. Vi anser 
att vare sig man vill det eller inte så bör man fråga sin personal hur man mår åtminstone en 
gång per år om det så då….  (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008) 
 
När medarbetaren befinner sig på annan ort kan han eller hon ändå genom dialog på detta sätt 
veta vilka möjligheter enheten erbjuder för just den personen. Kostnaden ska självfallet vara 
ungefär lika mycket för varje person. Det skulle vidare enligt oss vara en stor fördel om 
samtliga orter kunde få en hälsoinspiratör som har det övergripande ansvaret för 
hälsofrågorna på den specifika orten och kan komma med förslag på vad som kan erbjudas för 
hälsosatsningar på den orten.  
 
När det gäller hälsoprofiler poängterar Ohlson (2002, s 86ff) att syftet med hälsoprofiler är att 
man själv ska kartlägga och analysera sin hälsa för att därmed bli motiverad att genomföra 
förändringar. Man bedömer därmed dels sitt hälsoläge och dels den framtagna hälsoprofilen. 
Enheten erbjuder varje tillsvidareanställd medarbetare en hälsoprofilsundersökning vart tredje 
år. Detta anser vi vara ett bra komplement till de samtal som skulle kunna föras kring hälsa i 
medarbetarsamtalet och tillsammans med hälsoinspiratörer.  
 
Om varje medarbetare vet vilka möjligheter som enheten erbjuder och kan sätta upp egna mål 
och vet hur mycket pengar som finns att tillgå kan man lättare anpassa friskvårdsåtgärderna 
efter varje enskilt behov, anser vi. Här har hälsoinspiratörerna enligt oss en viktig roll och kan 
komma fram på ett tydligt sätt för varje enskild medarbetare. De individuella målen behöver 
sättas utöver alla gemensamma aktiviteter såsom föreläsningar och sektionsaktiviteter som 
bedrivs på enheten, anser vi. Om målet med det hälsopedagogiska arbetet är att hjälpa en 
person att gå ner i vikt kan handlingsplanen exempelvis innefatta moment som regelbunden 
vägning samt undervisning i kosthållning och matlagning. I detta fall behöver man ha 



 

  23  2

regelbunden vägning för just den personen, men undervisning i kosthållning och matlagning 
kan finnas för alla medarbetare. Vi anser att man på detta sätt kan som ledning visa att hälsa 
är ett prioriterat ämne inom enheten och att man bryr sig om den enskilde medarbetaren. 
Personalstrategen lyfter fram betydelse av att ledningen uttrycker acceptans för hälsoarbetet 
vilket framgår i detta citat: 
 

Det viktiga är att det känns att det finns acceptans uppåt från ledningen, att man 
jobbar med det här, för har man inte det så tappar man snart sugen, att det är 
tillåtet och där har vi lite mer att göra, att man får avsätta tid för det här arbetet 
(Intervju med personalstrateg, 29/4-2008) 

 
För att kunna bedriva ett effektivt hälsoarbete anser vi det viktigt att hälsofrågorna är en del 
av hela organisationen. Ledningens stöd efterfrågas även av medarbetarna, medan 
hälsostrategen i sin tur menar att hälsoarbetet är förankrat hos ledningen. 
 
…Ledningen har sin egen agenda. (Enkätsvar på fråga 15) 
 

Jag skulle vilja säga det att ledningen vill. Man vill väldigt mycket och man har 
en hög ambitionsnivå och det är viktigt. Har man motivation och framför allt att 
motivationen finns i ledningsgruppen så är det ett enormt mycket lättare 
arbetsklimat för de som faktiskt jobbar med hälsan sen då. (Intervju med 
hälsostrateg, 11/4-2008) 

  
Vi ser att det finns en skillnad mellan hur medarbetarna och hälsostrategen upplever 
ledningens stöd. Denna fråga finner vi viktig eftersom medarbetarna behöver känna 
ledningens stöd för att kunna förbättra sina hälsobehov och likaså behöver ledningen veta att 
medarbetarna arbetar mot samma hälsomål som de. 
 
Vi hävdar att det kan vara positivt för en individs effektivitet att bli sedd och 
uppmärksammad. Respondenterna uttryckte sig i följande banor: 
 
Om man inte har en organisation som ser människor så spelar inget någon roll. (Enkätsvar på 
fråga 16) 
 
Genom att under medarbetarsamtalen utveckla individuella mål kan behovet av att bli sedd 
tillfredställas till viss del. Medarbetaren kan känna sig viktig och att prioriteringar kring den 
personens hälsa och välbefinnande görs. En strategi är enligt oss att synliggöra individen i 
samband med hälsoarbetet och detta leder i sin tur till att hälsoaktiviteterna synliggörs för 
individen. Som ett resultat av att hälsoaktiviteterna synliggörs för individen får man ett 
effektivare hälsoarbete i längden, anser vi.  
 
Det är enligt oss viktigt att individuella hälsomål är inriktade på hälsa i sin helhet och att de 
inte enbart berör motion. Även psykiska och sociala hälsofaktorer bör omhändertas om 
medarbetarna ska kunna uppnå en hög hälsonivå. Motion är idag det vanligaste sättet för 
arbetsgivare att främja hälsa på enligt en enkät som Du & Jobbet i samarbete med 
fackförbundet SIF har genomfört (Fogelqvist, 2004, s 13). En tänkbar tanke är att denna 
åtgärd kanske inte alltid är den mest passande. Johnsson m.fl. (2003, s 18) skriver att 
tjänstemän sjukskriver sig i första hand för psykosociala problem. Det är även just psykiska 
faktorer som är den idag mest ökande sjukskrivningsfaktorn enligt Palmer (2005, s 39-44). På 
enheten uttrycker många respondenter att psykiska faktorer såsom stress är en orsak till ohälsa. 
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Sådana hälsobehov kan enligt oss delvis lösas med motion men andra aktiviteter med 
inriktning mot psykisk och social hälsa kan ha en mer långsiktig och effektiv inverkan. I och 
med att enheten enbart har tjänstemän anställda kan detta vara något att tänka på. Vi ställer 
oss frågan om stress är det främsta hälsobehovet på enheten idag och det som behöver 
åtgärdas först? Vi anser att denna fråga bör ha en hög prioritet och att det är av intresse att 
veta varför så många upplever sig stressade i arbetet. När det gäller hälsokortet visar enheten 
att de lägger en hög prioritet vid fysisk aktivitet då tre fjärdedelar av poängen fås genom 
fysiska aktiviteter och en fjärdedel av poängen genom psykiska och sociala aktiviteter. Vi 
ställer oss kritiska till denna fördelning och vi tycker att med tanke på medarbetarnas 
upplevda stress samt behov av delaktighet kunde fördelningen mellan aktiviteterna inriktade 
på fysisk, psykisk och social hälsa vara jämnare. 
 
Ohlson (2002, s 86ff) skiljer på reaktiva och proaktiva behov. Reaktiva behov är de behov 
som en person själv säger sig ha. Proaktiva behov är de som den som arbetar med hälsofrågor 
bedömer att personen har. Ett exempel är att en person uttrycker ett behov av återhämtning på 
arbetet (reaktivt behov). Detta framför han eller hon till dem som arbetar med hälsofrågor på 
arbetsplatsen. Ett proaktivt exempel kan vara ett företag som erbjuder de anställda träning på 
arbetstid. Företaget agerar då utifrån vad de tror att de anställda har behov av. Företags 
hälsofrämjande arbete utgår idag oftast från reaktiva behov genom att man sätter individen i 
centrum. Om man istället satsar på proaktiva åtgärder är risken stor att man genomför 
aktiviteter för behov man tror finns men som individerna själva inte upplever som problem.  
Som ovan framgår anser personalstrategen att dagens utbud av hälsoaktiviteter är bra, men att 
de behöver kommuniceras bättre ut till medarbetarna. Vi ställer oss dock frågan om enhetens 
aktiviteter möter de behov som medarbetarna känner att de har eller om aktiviteterna 
genomförs utifrån vad enheten tror att medarbetarna har behov av? Effektiviseras hälsoarbetet 
bäst genom bättre kommunikation eller vore en förändring av aktivitetsutbudet att föredra? 
Det verkar nämligen enligt oss som att respondenterna efterfrågar ett mer varierande utbud av 
hälsoaktiviteter, vilket framgår av följande representativa citat: 
 
Fler aktiviteter, variation/påhittighet. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Exempel på påhittiga aktiviteter som efterfrågas av respondenterna i enkäten är yoga, bowling 
och golf. Vi anser att dessa aktiviteter till skillnad från t.ex. spinning och gympapass är mer 
inriktade mot den sociala hälsan. Möjlighet till gemenskap tycks därmed vara efterfrågat.   
 
Vi ser också att genom att minska arbetsbelastningen och sänka stressnivåerna för 
medarbetarna kan medarbetarna eventuellt bli mer mottagliga för hälsofrågor och dess 
inverkan på individens produktivitet och hälsa. Eventuellt skulle hälsoarbetet effektiviseras 
och en friskvårdtimme utnyttjas maximalt först om och när arbetsbelastningen och 
stressnivåerna sänkts. Angelöw (2002, s 47) skriver om återhämtningens betydelse för hälsan. 
Han menar att känslan av stress kan minskas genom återhämtning. Respondenterna uttrycker 
behov av återhämtning: 
 
Att kunna lägga in tid för reflektion i arbetet.  (Enkätsvar på fråga 10)  
 
Förståelse av behovet av återhämtning.  (Enkätsvar på fråga 10) 
 
Avslappning. (Enkätsvar på fråga 10) 
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4.2.3. Vanor 
I hälsoenkätundersökningen frågar man exempelvis i fråga 5 om hur ofta man ägnar sig åt 
vardagsmotion i minst 30 minuter och i fråga 6 om hur ofta man ägnar sig åt träning som 
kräver ombyte. Dessa frågor för med sig information om medarbetarnas motionsvanor. Vi har 
funnit att byggandet av goda vanor när det gäller hälsa är något som medarbetarna själva 
också efterfrågar. Vi anser att en strategi för motivation till hälsa är att om medarbetarna 
börjar förändra sina vanor så kommer troligen organisationen att få ännu mer tillbaka för sina 
satsningar på hälsa och friskvård. Respondenterna poängterade betydelsen av hälsosamma 
vanor. Följande citat är exempel på det: 
 
Lova mig själv att förändra egna vanor inom ex. kost/motion. (Enkätsvar på fråga 15)  
 
Utveckla motionshallen i X så det finns lämplig aktivitet att utföra om vädret inte lämpar sig 
för utomhusaktivitet. Underlättar självdisciplinen med regelbunden aktivitet. (Enkätsvar på 
fråga 14) 
 
Ändra lite på kostvanorna och ”svett” motion 1 gång/vecka. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Engagera mig mera i kost- och motionsvanor. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Jag lägger idag mycket tid på att förändra livsstil vad gäller mer motion, bättre kost och 
personlig utveckling. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Medarbetarna anser därmed att genom att få in goda hälsovanor kan självdisciplinen till att 
leva hälsosamt också ökas. Att låta sina medarbetare öka sina kunskaper och sin förståelse av 
hälsa ser vi som ett steg mot beteendeförändringar. En organisation kan enbart påverka 
arbetsmiljön och den hälsopolicy som ska råda där. Detta är dock enligt oss sällan tillräckligt 
för att en individ ska förbättra sin hälsa effektivt. För att uppnå hälsa på ett helhetsplan gäller 
det även att på sin fritid leva ett hälsosamt liv. Vi kan tänka oss att många inte vill diskutera 
kring sin hälsa och finner det som sin privatsak. Medarbetaren måste få ha sitt privatliv och 
arbetsgivaren bör inte kliva över gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Vi ställer oss frågan 
var gränsen går? Är det okej som medarbetare att leva ett ohälsosamt liv så att det resulterar i 
konsekvenser för arbetsgivaren? Är det okej att som arbetsgivare rekommendera medarbetare 
att förändra sin fritid för arbetets skull? Resurser och engagemang som arbetsgivare lägger ner 
på sina medarbetare kan på ett sätt vara bortkastade om inte medarbetarna har intresse av att 
förändra sin livsstil och även själv bidra till att öka välbefinnande på flera plan. Därav finner 
vi det viktigt att öka medarbetarnas motivation till att leva ett hälsosamt liv även på det 
privata planet.  
 
En möjlighet till effektivisering av hälsoarbetet och till att få medarbetarna mer motiverade 
till att delta i hälsoaktiviteter så att det blir en vana skulle enligt oss kunna vara att låta dem 
vara obligatoriska. Det positiva med detta är enligt Angelöw (2002, s 86) att man når alla 
grupper i organisationen, även de som inte finner någon mening med hälsoarbete och annars 
tar avstånd från aktiviteterna. Vi ser dock att det finns en risk att obligatorisk närvaro lätt kan 
medföra en känsla av tvång vilket i sin tur kan ge negativa effekter såsom motstånd och agg 
mot organisationen. Frågan är då om de hälsofrämjande aktiviteterna ger något resultat för 
dessa individer även om de får in det som en vana att delta? Kanske påverkar deras inställning 
situationen så att de inte tar till sig det budskap som förmedlas i alla fall. Om så är fallet blir 
resultatet detsamma som om dessa individer inte hade närvarat. En bättre lösning vore kanske 
att locka med en morot, som t.ex. en biobiljett till alla deltagare. Dock ställer vi oss 
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tveksamma till om medarbetarna blir mer mottagliga bara för att de får en belöning. Det är 
tänkbart att de i alla fall är mer öppna för aktiviteten om de valt att närvara frivilligt än under 
tvång. En medarbetare poängterade att det inte var bra att låta föreläsningarna vara 
obligatoriska: 
 
Påbud om obligatoriskt deltagande vid större friskvårdsföreläsningar och/eller vid 
aktivitetsavslut odyl bör gå ut. Vikten av dessa aktiviteter måste belysas mer och komma från 
ledningen! (Enkätsvar på fråga 16) 
 
En anledning till att flera medarbetare väljer att inte delta i hälsoaktiviteter och skapa det till 
en vana skulle kunna vara rädsla för inaktivitet. Att avbryta arbetet för att delta i någon 
aktivitet kan upplevas som ett avbräck. Detta kan medföra att det blir tungt att avsluta dagens 
arbete. Dessa individer kan det vara svårt att motivera genom att påstå att ha en paus som en 
vana är god ur ett längre hälsoperspektiv. Tänkbart är att denna metod helt enkelt inte passar 
dessa individer. Om så är fallet motarbetas hälsan genom exempelvis stress hos dessa 
individer om t.ex. obligatorisk närvaro införs. Många gånger talas det om individuella 
lösningar och att olika individer kräver olika lösningar, vilket vi anser stämmer i detta fall. 
För dessa individer vore det kanske bättre att arbeta dagen igenom och sluta en halvtimme 
tidigare och då utnyttja exempelvis massagen eller ta en promenad och göra detta till en vana 
för dem istället. Personalstrategen berättade under sin intervju att fysisk aktivitet även gynnar 
arbetet: 
 
Man arbetar bättre om man rör på sig. (Intervju med personalstrateg, 29/4-2008) 
 
Vi ser det även viktigt för synliggörandet av hälsoarbete och dess aktiviteter att arbetet blir en 
naturlig del av den dagliga verksamheten. Arbetet bör hela tiden bedrivas systematiskt och 
integrerat med det vardagliga arbetet, vilket även är något som Angelöw (2002, s 46) finner 
viktigt för arbetsmiljöarbetet. Att dagligen komma i kontakt med hälsofrämjande arbete är bra 
ur den synvinkeln att det är ett första steg till att införa hälsotänkande som en vana, anser vi. 
Lyckas man skapa en ny god vana, i det här fallet hälsoarbete integrerat med övrigt arbete, så 
blir det inte lagt åt sidan utan hälsoarbetet blir en naturlig del av helheten och detta stärker 
motivationen hos medarbetarna, enligt oss. Hälsostrategen poängterar också motivationen 
som en hälsodiplomering kan föra med sig: 
 

…nu har ju sjukskrivningarna gått ner väldigt mycket sen dess, men fortfarande 
så ställs det allt högre krav på individen och därigenom krävs det att man har en 
motivation som medarbetare för att det här ska fungera och då tror vi att 
hälsodiplomeringen kan vara en bra metod för att jobba med motivation och 
välbefinnande. (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008)  

 
Hälsodiplomeringen anser vi har en betydande roll både för införandet av hälsoarbete i den 
dagliga verksamheten så att man har en vana att arbeta med hälsa inom organisationen och för 
att stärka medarbetarnas motivation. Hälsostrategen strävar också efter att få organisationer 
att se sambanden mellan hälsoarbete och det övriga arbetet: 
 
Jag tycker att det främsta syftet med hälsodiplomering är att väva in hälsomålen i deras 
allmänna affärsstrategi så att man liksom ser en koppling mellan trivsel, låg sjukfrånvaro och 
motiverade medarbetare. (Intervju med hälsostrateg, 11/4-2008) 
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4.2.4. Förebilder 
Hälsostrategen berättade att enhetens ledningsgrupp är aktiv i hälsoarbetet och motiverade till 
att arbeta med hälsofrågor: 
 
Ledningsgruppen har fått information och är med på tåget så att säga. (Intervju med 
hälsostrateg 11/4-2008) 
 
Även personalstrategen menade att ledningen gör väldigt mycket utifrån den kompetens som 
finns inom enheten (Intervju med personalstrateg 29/4-2008). Respondenterna efterfrågar 
dock en engagerad ledning i enkätundersökningen: 
 
Fungerande rutiner och en engagerad ledning. (Enkätsvar på fråga 10) 
 
Fungerande rutiner och en engagerad avdelningsledning saknas. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Medvetnare ledning i dessa frågor. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Att ledningen tydligt betonar och lyfter fram vikten av hälso- och friskvårdsarbete på X. 
(Enkätsvar på fråga 14) 
 
Att ledningen uppmuntrar till lunchpromenader och liknande genom att föregå med gott 
exempel. Då blir det lättare och mer legitimt för medarbetarna att göra likalydande. 
(Enkätsvar på fråga 14) 
 
En strategi till att öka medarbetarnas motivation för hälsa kan vara att lyfta fram förebilder 
enligt Angelöw (2002, s 29). Genom att ge konkreta exempel på personer och/eller 
organisationer som agerat och förbättrat hälsan kan inspiration infinna sig, skriver han. 
Angelöw (2002, s 30, 63 & 70) skriver vidare att förebilder har en mycket stor betydelse för 
hur vi sedan själva handlar. Han anser också att ledningens agerande har betydelse för om 
medarbetarna trivs och mår bra på arbetet eller inte. Ett förslag från vår sida är att vid 
marknadsförningen av hälsoarbetet och de hälsofrämjande aktiviteterna poängtera och lyfta 
fram förebilder. Tidigare företag som utsetts till Sveriges friskaste arbetsplats skulle kunna 
vara en sådan förebild som får fungera som inspirationskälla. Likaså kan målet att förbli en 
hälsodiplomerad arbetsplats fungera som förebild. Att lyfta förebilder blir enligt oss även ett 
sätt att framhålla hälsa ur i ett grupperspektiv enligt det holistiska synsättet. En sund livsstil 
blir på så vis en kanal genom vilken den kan spridas till andra medarbetare eftersom vi enligt 
det holistiska synsättet påverkas av hur andra lever. Vi anser att det vidare är viktigt att 
förebilder och högre uppsatta inom enheten föregår med gott exempel då många tar efter just 
dessas beteenden, vilket följande citat är exempel på: 
 
Chefer måste gå i spetsen för friskvårdsarbete (Enkätsvar på fråga 14)  
 
Hälsoinspiratörerna skall använda cykelhjälm vid cykling till och från jobbet för att vara ett 
föredöme, för oss, om de skall vara trovärdiga. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Risken med förebilder såsom t.ex. hälsoinspiratörerna är just det att om de inte lever som de 
lär kan det få konsekvenser som exempelvis att de inte upplevs som trovärdiga. Enligt 
personalstrategen är de dock riktiga eldsjälar (Intervju med personalstrateg, 29/4-2008). 
Chefer, ledningens ord och åsikter anser vi har en viss inverkan på den inspiration och 
motivation som medarbetarna känner. Angelöw (2002, s 70) skriver att ledningen bör ha 
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insikt i den betydelse som rollen av att vara en god förebild spelar, då han är av den åsikten att 
handlingar är starkare än ord. Vi ser aktivt deltagande från cheferna som ett sätt att sprida 
inspiration. En respondent lyfter fram sitt bidrag till synliggörandet av hälsoarbetet genom att 
svara: 
Som chef lyfter jag in fysiska aktiviteter på samverkansresor mm och jag betonar balans i 
livet i ledningsbrev.  (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Denna respondent visar på en förståelse av att flera faktorer har betydelse för hälsan. Både 
fysiska och sociala faktorer verkar intressera och detta ser vi som ett fördelaktigt agerande 
från respondentens sida. Genom att utnyttja ledningsbrev bidrar denna respondent till att föra 
in hälsoarbetet i den dagliga verksamheten vilket är ett eftersträvansvärt beteende. 
Förhoppningsvis kan det uppmärksammas av fler och leda till att fler tar efter. Vi hävdar att 
ett litet bidrag från alla i slutändan kan leda till stora förändringar. Vi ser sättet cheferna 
uttrycker sig på i samband med hälsofrågor som viktigt för om inspiration och motivation ska 
skapas.  
 
Ewles och Simnett (2005, s 60) skriver om risken med samhällsdebatter som är för dåligt 
förankrade i fakta och om risken med experter som ändrar sin uppfattning hela tiden. De 
menar att t.ex. hälsofrågor kan betraktas som flugor och modenycker p.g.a. det, vilket 
resulterar i att dessa får låg trovärdighet. Vi tänker oss att detta kan vara en anledning till att 
medarbetare inte anammar enhetens hälsobudskap och att de alltså inte låter dessa prägla den 
individuella livsstilen. En strategi för att motivation till att ta hand om sin hälsa ska infinna 
sig är att förmedla hälsobudskap på rätt sätt, anser vi. Istället för att säga: ät rätt, det mår du 
bra av, kan det vara mer effektfullt att informera om och berätta varför t.ex. sund kost har en 
positiv inverkan på prestationsförmågan och våra möjligheter att hantera bl.a. stress. Angelöw 
(2000, s 89) skriver att kroppen behöver frukt, grönt, motion och vatten för att kunna 
bemästra och undvika stressymtomer för att kroppens resurser av mineraler och vitaminer 
förbrukas snabbt vid påfrestande förändringar. Denna typ av information är dels en 
uppmaning till ett sunt leverne men också en förklaring till varför det är bra. Vi anser att om 
ledningen presenterar budskap på det sättet så ökar chansen att individerna kan ta den till sig 
och placera in den i ett helhetsperspektiv och se hur saker och ting hänger ihop, hur en sak 
påverkar en annan. Vi kan tänka oss att om medarbetarna ser helheten så skapas motivation 
vilket ökar deras delaktighet i hälsoaktiviteterna.  
 
Till sist inom detta tema vill vi även lyfta fram att det i medarbetarsamtalsmallen står att 
ledare genom medarbetarsamtal ska få återkoppling på sitt ledarskap. Dessa samtal är enligt 
oss ett bra tillfälle till dialog kring ledarskapets betydelse för om medarbetarna ska bli 
motiverade att leva hälsosamt. Genom att diskutera vad ledningen kan bidra med för att 
förbättra medarbetarens hälsa kan man lättare fastställa vad som har fungerat och vad som 
önskas bli bättre.  

4.2.5. Engagemang 
Ohlson (2002, s 34f) skriver att de som ska ändra sitt hälsoläge måste känna trygghet, 
handlingsfrihet och ett eget ansvar för sin hälsa. Man måste vidare uppmuntra personen, om 
han eller hon kommer med nya förslag som inte tidigare provats. På fråga 15 om vad 
medarbetarna själva kan bidra med svarade många att de kan bidra med sin tid. Det kan i 
dessa fall handla om att få medarbetarna att ta ett eget ansvar för deras hälsa och få dem 
engagerade i arbetet. Många kommer också med egna förslag på vad de kan bidra med i själva 
hälsoarbetet på enheten och dessa medarbetare anser vi att man bör aktivera i enhetens 
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hälsoarbete samt ge mer ansvar om det är möjligt. Genom engagemang kan delaktighet skapas, 
anser vi. Förslag på vad medarbetare kunde bidra med var exempelvis: 
 
Jag kan ställa upp och ordna vissa aktiviteter. I övrigt sköter jag om min motion och hälsa. 
(Enkätsvar på fråga 15) 
Min tid, mitt engagemang samt min erfarenhet av chefs-/ledarskap. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Ge förslag på vad det finns för möjligheter till aktiviteter på den ort jag finns. (Enkätsvar på 
fråga 15) 
 
Om man vet hur man går tillväga kan man arrangera någon aktivitet var. (Enkätsvar på fråga 
15) 
 
Jag deltar gärna och kan även tänka mig att hjälpa till med organisering av ex golftävlingar. 
(Enkätsvar på fråga 15) 
 
Har själv verkligen försökt att göra allt som jag kunnat för att bidra men har tyvärr inte 
mandat att gå längre än vad jag gjort. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
Komma med idéer på aktiviteter, hjälpa till med aktiviteterna. (Enkätsvar på fråga 15) 
 
I målen för hälsoarbetet står som delmål att enheten ska ta vara på goda idéer (Mål för 
hälsoarbetet utifrån enhetens plan). Vi ser i enkäten att medarbetarna har många idéer och 
uttrycker önskan om engagemang i hälsoarbetet. Menckel och Österblom (2000, s 9f) skriver 
att hälsofrämjande processer skapas genom att man låta medarbetarna engagera sig och vara 
delaktiga i hälsoarbetet. Författarna skriver vidare (Ibid. s 25f) om att skapa engagemang i sig 
är ett steg emot möjligheten att uppnå god hälsa. Den kunskap och kompetens samt det 
engagemang som finns bland medarbetarna anser vi skulle kunna effektivisera det nuvarande 
hälsoarbetet om enheten tog tillvara på dessa tillgångar. Att bjuda in medarbetarna i 
hälsoarbetet och låta dem vara delaktiga hävdar vi i sin tur leder till att man kan inspirera 
medarbetarna till att leva hälsosammare.  
 
I hälsoinspiratörsgruppen anser vi att det finns en stor vilja till engagemang vilket även 
personalstrategen poängterar (Intervju med personalstrateg 29/4-2008). I enkäten 
framkommer också behovet av att lyfta fram hälsoinspiratörernas arbete.  
 

Inspiratörernas arbete OCH status bör höjas! Lyft fram vilka de är, presentera 
vad de gör och ge beröm! Den tid som de lägger ner på detta arbete bör 
redovisas OCH lyftas fram positivt för idag tycks den tiden vara en belastning och 
en kostnad! Friskvårdsarbetet genomförs ju med enhetens bästa för ögonen och 
slutligen för den enskilda medarbetaren! (Enkätsvar på fråga 16) 

 
Avsatt tid i respektive avdelningsbudget för hälsoinspiratörsarbete. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Det är möjligt att genom hälsoinspiratörernas engagemang kan andra medarbetares 
engagemang komma fram tydligare om hälsoinspiratören för en dialog med den enskilda 
medarbetaren och inkluderar den personen i hälsoarbetet. Ett förslag från vår sida är att 
hälsoinspiratörerna används som en kanal för att ytterligare få fram medarbetarnas 
engagemang till att själva exempelvis anordna aktiviteter. På detta sätt tar man tillvara på de 
resurser som finns och engagerar fler medarbetare än bara hälsoinspiratörerna. Detta kan vara 



 

  30  3

en lyckad strategi eftersom det leder till att allt fler är delaktiga i hälsoarbetet och motiverar 
varandra. Hälsoinspiratörerna kan diskutera och framföra medarbetarnas idéer och förslag till 
hälsoinspiratörsgruppen där beslut kan fattas om eventuella aktiviteter eller förbättringar av 
hälsoarbetet.  
 
Medarbetarnas engagemang kan även lyftas fram genom att hälsoarbete som ämne diskuteras 
öppet bland medarbetarna. Detta representativa citat visar på önskan om diskussioner:  
 
Mer aktivt kommunicera i arbetsgruppen hur man mår och se hur man kan hjälpa varandra i 
vardagen. (Enkätsvar på fråga 14) 
 
Diskussioner på exempelvis fikaraster, under luncher och i samband med aktiviteter skulle 
enligt oss kunna sprida kunskap, medvetenhet och attityder om det aktuella ämnet. Ett förslag 
på en strategi är att uppmuntra hälsoinspiratörerna och andra engagerade i hälsoarbetet att få 
in dessa diskussioner i den dagliga verksamheten och exempelvis uppmuntra andra att gå en 
lunchpromenad. Tidigare forskning (Berlin, 2005, s 18) har visat att öppna diskussioner är en 
av flera faktorer som har betydelse för hälsan. Genom att ha öppna diskussioner på 
arbetsplatser ska flera medarbetare bli långtidsfriska förutsatt att de resterande delarna av 
hälsoarbetet fungerar.  
 
Söderlund (2003, s 274f) skriver att delaktighet, påverkan och eget ansvar är centrala 
friskfaktorer när det gäller arbetsuppgifter. Eget ansvar, flexibilitet och stolthet leder till att 
man mår bra och utvecklas. Diskussioner är enligt oss en väg att gå för att nå dessa faktorer. 
Till sist vill vi poängtera att medarbetarna genom sitt engagemang kan bidra till hälsoarbetet 
så att deras känsla av delaktighet stärks och att det i sin tur kan leda till ökad inspiration till att 
arbeta för och leva ett hälsosamt liv samt till effektivisering av hälsoarbetet.  

5. Slutsatser 
I följande del presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till. Nedanstående strategier är 
förslag från vår sida på hur enhetens nuvarande hälsoarbete kan effektiviseras, utvecklas och 
synliggöras samt hur det kan bidra till att medarbetarna känner delaktighet i hälsoarbete.   
 
Vår första strategi för att effektivisera och synliggöra det nuvarande hälsoarbetet samt att öka 
känslan av delaktighet är att lyfta fram ett kvalitativt arbetssätt i hälsoarbetet i form av 
exempelvis en dialog kring den individuella hälsan under medarbetarsamtalet. Detta anser vi 
leder till ökad delaktighet även för medarbetarna som är placerade på annan ort. Ledningen 
kan även genom detta samtal utvecklas kring sitt ledarskap i hälsofrågor genom att få 
feedback av medarbetarna i samband med medarbetarsamtalet. Det är enligt oss viktigt att 
identifiera och uttrycka individuella hälsobehov och mål. Genom att synliggöra individen 
hävdar vi att man även kan synliggöra hälsoarbetet. Hälsoenkätundersökningen ser vi som en 
tillgång och en hjälp till att sätta medarbetaren i centrum i hälsoarbetet.  
 
Förutom dialogen under medarbetarsamtalet anser vi att en strategi är att den enskilde 
medarbetaren kan föra en dialog även tillsammans med hälsoinspiratörerna, vilka i sin tur kan 
uppmuntra till och upplysa kring individuella och gemensamma aktiviteter på respektive ort.  
 
Upplevelser av tidsbrist har hos medarbetarna varit den mest framträdande orsaken till att inte 
delta i hälsoaktiviteter. En strategi till att lösa detta är att som arbetsgivare bjuda in 
arbetstagaren till en förhandling/överenskommelse om tid till hälsoaktiviteter. Detta leder 
enligt oss till att medarbetarna känner sig mer delaktiga i besluten kring deras individuella 
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hälsa vilket i sin tur kan leda till att man blir mer motiverad till att även delta i gemensamma 
aktiviteter.   
 
En ytterligare strategi är att göra hälsoarbetet till en vana. Vi ser därmed att hälsoarbetet 
måste bedrivas systematiskt och integrerat med den dagliga verksamheten. Ett förslag från vår 
sida är att låta hälsoaktiviteterna vara obligatoriska. Vi anser att det i sin tur skulle leda till att 
medarbetarna får in en vana att delta i anordnade hälsoaktiviteter. Vi anser dock att man 
måste beakta både för- och nackdelar med obligatorisk närvaro. Vi vill även poängtera 
hälsodiplomeringens betydelse i arbetet med att skapa vanor och motivation. Att bli 
hälsodiplomerad kan fungera som ett mål, vilket nås först då vanor skapas.    
 
Att i samband med marknadsföring av hälsoarbetet lyfta fram förebilder är en strategi som 
leder till att man ser att andra har gått före och visat vägen. Detta anser vi kan fungera som en 
inspirationskälla till att själv gå samma väg. Hälsoinspiratörerna och andra engagerade i 
hälsoarbetet behöver också föregå med gott exempel och fungera som förebilder. 
 
Att förmedla hälsobudskap på rätt sätt är ytterligare en strategi att utnyttja i arbetet mot att 
inspirera medarbetarna till att leva hälsosamt. Denna strategi skapar mening så att 
medarbetarna får en ökad förståelse för varför hälsa är viktigt samt varför enheten prioriterar 
och satsar på hälsoarbetet.   
 
Vidare ser vi att en strategi att utnyttja är att ta tillvara på engagemanget som finns hos 
medarbetarna. Hälsoinspiratörerna kan fungera som en kanal till att föra fram medarbetarnas 
idéer och förslag.  
 
Vår sista strategi är att föra fram diskussioner kring hälsa i den dagliga verksamheten. Vi 
hävdar att om hälsa diskuteras öppet bland medarbetarna så leder det till delaktighet och eget 
ansvar. Här behöver hälsoinspiratörerna och andra engagerade gå i spetsen. 
 
Till sist vill vi poängtera att medarbetarna delvis tycks uttrycka ”nya moderna” krav på 
aktiviteter vilka skiljer sig ifrån de mer traditionella aktiviteterna såsom t.ex. friskis & 
svettispass. En önskan om mer varierande hälsoaktiviteter finns. Exempelvis efterfrågar 
medarbetarna golf, bowling, yoga och återhämtning.  

6. Diskussion 
I denna del för vi en diskussion utifrån våra resultat samt ger förslag till fortsatt arbete och 
forskning. 
 
Utifrån vår analys ställer vi oss frågande till vad målet med hälsoarbetet ska vara. Är det att 
förändra medarbetarnas beteendemönster och livsstilar eller är det egentligen den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön som ska vara i centrum för förändring? De slutsatser vi har kunnat 
dra visar att effektivitet och synliggörande av hälsoarbetet nås om och när båda dessa delar tas 
om hand. Ofta anses människan vara den som ska anpassas till miljön och det är enkelt att 
skylla på individen och resonera som så att man har sig själv att skylla för att man är sjuk. 
Men vi anser att man många gånger kan falla offer för omständigheterna. Hög 
arbetsbelastning, dålig organisationsstruktur och dålig ventilation är faktorer som individen 
sällan kan förändra men som i sin tur kan vara orsaken till sjukdom. Med detta som grund vill 
vi efterlysa ett delat ansvar. Lika aktuellt som att man bör vårda sin kropp och själ borde det 
vara att miljön blir hälsosammare för individen.  
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I samband med t.ex. medarbetarsamtal finner vi det viktigt att synliggöra vad medarbetaren 
faktiskt gör för att ta hand om sin hälsa och inte enbart fokusera på vad medarbetaren inte gör. 
Genom att uppmuntra medarbetaren till att fortsätta med goda vanor kan man i sin tur 
inspirera de till att leva ett hälsosamt liv. 
 
Stress är en faktor som medarbetarna upplever i hög grad. För att minska den upplevda 
stressen anser vi att både livsstilsförändringar och förändringar i arbetsmiljön är att föredra. 
Enheten behöver därmed genom sitt hälsoarbete bidra till båda dessa delar. Vi funderar dock 
kring den upplevda stressens rimlighet, då vi upplever att stress idag har blivit ett modeord i 
samhället. Detta ser vi kan fungera som en utsäkt för individen, något att gömma sig bakom, 
för att slippa delta i exempelvis hälsoaktiviteter. Enhetens upplevelse av bristande deltagande 
i hälsoaktiviteter behöver inte bero på tidsbrist utan kan istället vara ett resultat av att hälsa är 
ett lågt prioriterat område bland övriga arbetsuppgifter eller bero på att man helt enkelt inte 
vill delta, men man ”skyller” på tidsbrist.  
 
I vår analys har vi sett att försök till förhandling om tid att genomföra hälsoaktiviteter 
försiggår mellan arbetstagare och arbetsgivare. Denna förhandling ser vi dock är ett ansvar 
som först och främst ligger hos arbetsgivaren då de är den part som måste ta första steget och 
bjuda in medarbetarna till en dialog. Detta för med sig frågan om hälsa bara är en privat 
angelägenhet som arbetsgivaren inte alls har med att göra. Vilka förhandlingar får 
arbetsgivaren egentligen ge sig in i? Vi förstår om medarbetare vill behålla sin hälsa som sin 
ensak utanför arbetet. Det kan vara etiskt försvarbart att inte tala om hälsa då det kanske av 
vissa kan upplevas som kränkande och att man går för nära den personliga integriteten men å 
andra sidan är vi tveksamma till om det överhuvudtaget är etiskt att låta medarbetare förlora 
hälsan. 
 
Vi har lyft fram betydelsen av individuella hälsobehov och mål i vår analys. Vi är dock 
medvetna om att de individuella hälsobehoven och målen måste överensstämma med 
organisationens hälsomål i stort. Vi vill belysa att ett arbete mot de individuella hälsobehoven 
och målen (oavsett vilka de är) ofta kan leda till ökad hälsa för individen vilket i sin tur ändå 
gynnar organisationen, då man får friskare medarbetare.  
 
När det gäller medarbetarnas engagemang kan vi konstatera att det är positivt då det stärker 
deltagandet i hälsoaktiviteterna, men varken för litet eller för stort engagemang i hälsoarbetet 
anser vi är bra i längden utan vi förespråkar en balans mellan engagemanget och de övriga 
arbetsuppgifterna.  
 
Den hälsodiplomering som enheten har genomfört är en kvalitetssäkring av organisationens 
hälsoarbete. En variant på detta vore att hälsodiplomera individer istället för organisationer. 
Man skulle därmed kunna mäta medarbetares hälsa utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt 
perspektiv och sedan ge ett utlåtande om detta till varje enskild individ. I och med att vi går 
mot ett individsamhälle skulle det kunna bli så att man behöver göra en individuell 
hälsodiplomering som man kan visa upp för sin arbetsgivare när man söker arbete. Detta 
anser vi är en särskilt intressant tanke eftersom detta ställer hälsoarbetet på dagordningen även 
hos medarbetarna. Om företag blir alltmer intresserade av hälsosamma medarbetare redan i 
rekryteringsprocessen så drar det förmodligen upp motivationen och intresset hos individerna 
till att leva ett hälsosamt liv.  
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Vi kan se att det genom individuella hälsodiplomeringar kan ställas allt högre krav på 
medarbetarna. Man skulle ha ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när man söker arbete. Det 
räcker inte med att man exempelvis har bra meriter från arbetslivet och en bra utbildning utan 
man behöver också ha en god fysisk, psykisk och social hälsa. Vilket värde skulle hälsan ha i 
detta sammanhang? Sett till den kostnad som sjukskrivningar för med sig anser vi att hälsa 
borde vara en viktig aspekt för arbetsgivare att ta hänsyn till redan vid en rekryteringsprocess. 
Vi anser dock inte att hälsa idag värderas högre än lång arbetslivserfarenhet och utbildning.  

6.1. Förslag till fortsatt arbete och forskning 
Under arbetets gång har vi fått upp ögonen för vad enheten skulle kunna arbeta och forska 
mer kring. För det första anser vi att det skulle vara intressant att studera hälsoinspiratörernas 
roll på enheten ytterligare. Vi ställer oss undrande till hur deras roll idag ser ut mer konkret 
och hur deras roll skulle kunna göras ännu tydligare. Det vore framför allt intressant att utgå 
från hälsoinspiratörernas egna upplevelser kring deras arbete för att sedan kunna analysera 
deras roll i hälsoarbetet.  
 
För det andra tycker vi att det vore intressant att djupare studera orsakerna till den upplevda 
stressen som många idag uttrycker på enheten och även se hur man kan förebygga den.  
 
För det tredje finner vi det intressant att vidare studera medarbetarsamtalens betydelse för den 
enskilde medarbetaren. Hur upplevs dessa samtal på enheten samt vilken funktion har de för 
medarbetarens individuella utveckling? Vi ställer oss vidare frågan hur och om chefen får 
återkoppling gällande dens ledarskap i samband med dessa samtal?  
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Möten  
Enhetens personalstrateg (26/3-2008). 
Enhetens personalstrateg (20/5- 2008) 
 
Intervjuer 
Hälsostrateg (11/4-2008). 
 
Enhetens personalstrateg (29/4-2008). 
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Bilaga 1 – Intervjuguide: Hälsostrateg 
 
Hälsodiplomering: 
 

 Vad innebär det? 
 Vad krävs för att man ska bli en hälsodiplomerad arbetsplats? 
 Hur föddes idén? 
 Varför och av vem? 
 Finns motsvarande runt om i landet? 
 Hur ser ert arbete ut? 
 Vad har gjort enheten värda diplomet? 
 Vad är det som fungerar bra med enhetens hälsoarbete? 
 Ser du brister i deras nuvarande hälsoarbete? 
 Något du skulle vilja förändra och/eller utveckla? 
 Hur fungerar ditt stöd och ert samarbete med enheten? 
 Vilka delar värderar ni? 
 Vad krävs av enheten för att få fortsätta att vara en hälsodiplomerad arbetsplats? 

 
Hälsoenkät: 
 

 Hur har enkäten tagits fram och av vem? 
 Etiska ställningstaganden? 
 Syftet med enkäten? Vad skulle enheten göra med den rent konkret? Vad skulle den 

leda till? 
 Urvalsprocessen? 
 Eventuell bortfallsanalys? 
 Tillvägagångssätt i stort? 
 Uppstod det några problem kring enkätkonstruktionen och genomförandet under 

tidens gång? 
 Är det någon fråga ni vill redigera? 
 Uppstod det några misstolkningar eller missförstånd? 
 Är det något som enkäten inte tar upp? 
 Vad är syftet med den påföljande enkäten?  
 Hur utvärderar ni enkäten? Vad kom man fram till?  
 Kommer den att se likadan ut under hösten 2008? 
 Övriga tankar? 

 
Fortsatt samarbete med er: 
 

 Har det planerats ett sådant? 
 Hur ser det ut i så fall? 
 Vilka är målen inför framtiden? 
 Hur ska ni nå dem? 
 Hur har samarbetet fungerat? Skulle det kunna effektiviseras på något sätt?  
 Vad är det för grundutbildning som hälsoinspiratörerna har genomgått hos er? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide: Personalstrateg 
 
Tidigare hälsoarbete: 
 

 Hur såg det ut innan hälsodiplomeringen? 
 Varför övergav ni det? 
 Vad var bra/dåligt? Varför? 

 
Nuvarande hälsoarbete: 
 

 Hur arbetar ni praktiskt idag? 
 Vad fick er att vilja satsa på hälsofrågor? 
 Hur har handlingsplanen tagits fram? 
 Används den som ni önskar idag? 
 Vilka är bristerna i ert nuvarande hälsoarbete? 
 Vad fungerar bra? 
 Hur ser ni på hälsodiplomeringen? Varför tror ni att ni fick den? Vad krävs för att ni 

ska få behålla det?  
 Skulle ni rekommendera hälsodiplomeringen till andra arbetsplatser och i så fall varför? 
 Vill ni bli hälsodiplomerade igen? (Vad krävs av er då?) 
 Vad har hälsodiplomeringen hjälpt er med? 
 Är hälsoinspiratörernas roll tillräckligt tydlig? Hur funkar det nu?  
 Vad var avsikten med att bli hälsodiplomerade? 
 Hur ser ni på hälsoenkäten? Hur genomförde ni den på arbetsplatsen? Fick man fylla i 

den på arbetstid, i lugn och ro osv.? Vad förväntade ni att ni skulle få ut av den? Är 
det något som hälsoenkäten inte tar upp tycker ni?  

 Vad är 1200-kronan?  
 Premiegräns för aktivitetskampanjer? 
 Hur följer ni upp massagestolarna? 
 Massage, har det tillkommit efter hälsoenkätundersökningen? 
 Hur fungerar aktivitetskampanjerna? Vilka resultat? 
 Hur många går på lunchgympa?  
 Hur kommer det sig att ni gör hälsoprofilsundersökningar? 
 Vilka reaktioner har ni fått på kontorsmassage? 
 Hur är intresset för föreläsningar och frukostseminarier? Hur går de till? 
 Hur är intresset för viktminskning? 
 Hur ofta har ni sektionsaktiviteter? 
 Vad sker när hälsoinspiratörsgruppen träffas?  

 
Framtidens hälsoarbete: 

 Hur planerar ni att använda er av hälsoenkäten i ert framtida hälsoarbete? 
 Hur ser ni på ert fortsatta hälsoarbete?  
 Fortsatt samarbete med X? 
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Bilaga 3 - Information i anslutning till telefonintervjun den 11/4-2008 
 
Vi är tacksamma för ditt visade intresse till att delta i vår undersökning som kommer att 
resultera i en C-uppsats i ämnet pedagogik med inriktning mot personalutveckling vid 
Uppsala Universitet.  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur man kan inspirera sina medarbetare till att leva ett 
hälsosamt liv genom att bevara och intensifiera enhetens nuvarande arbete med hälsa och 
friskvård. Målet är att hitta ett bra angreppssätt för hur alla medarbetare oavsett placeringsort 
ska kunna genomföra och känna delaktighet i aktiviteter som genomförs i XXXX. Vår uppgift 
är att sammanställa de befintliga enkätresultaten. Ett annat syfte är att få ett bra 
jämförelsematerial till nästa enkätundersökning som ska ske hösten 2008.  
 
Telefonintervjun kommer mestadels att kretsa kring hälsodiplomeringen, 
hälsoenkätundersökningen och ert fortsatta samarbete med XXXX. Deltagandet i vår 
undersökning är frivilligt och vi är tacksamma för din medverkan. Du har dock självklart 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande. Vi kommer inte att nämna Dig vid namn och 
organisationsnamnet kommer inte heller att stå i vår uppsats.  De uppgifter som kommer att 
insamlas kommer inte att användas för något annat syfte än för vår undersökning. Vi vill 
också informera dig om att vi vid intervjutillfället kommer att använda en högtalartelefon och 
bandspelare. Det är endast vi som kommer att lyssna på intervjun och bandet kommer att 
raderas efter slutförd undersökning. Intervjumaterialet kommer därmed att behandlas 
konfidentiellt. Om du så önskar har du även möjlighet att få ta del av den färdiga uppsatsen.  
 
Tack än en gång för din medverkan i vår undersökning! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jenny Söderberg  jenny.soderberg86@hotmail.com 
Jenny Östergren   jenny.ostergren@gmail.com 
   



 

  40  4

Bilaga 4 - Information i anslutning till intervjun den 29/4-2008 
 
Vi är tacksamma för ditt visade intresse till att delta i vår undersökning som kommer att 
resultera i en C-uppsats i ämnet pedagogik med inriktning mot personalutveckling vid 
Uppsala Universitet.  
 
Som du redan vet är syftet med vår uppsats att undersöka hur man kan inspirera sina 
medarbetare till att leva ett hälsosamt liv genom att bevara och intensifiera enhetens 
nuvarande arbete med hälsa och friskvård. Målet är att hitta ett bra angreppssätt för hur alla 
medarbetare oavsett placeringsort ska kunna genomföra och känna delaktighet i aktiviteter 
som genomförs på enheten. Vår uppgift är att sammanställa de befintliga enkätresultaten. Ett 
annat syfte är att få ett bra jämförelsematerial till nästa enkätundersökning som ska ske hösten 
2008.  
 
Intervjun kommer mestadels att kretsa kring ert tidigare hälsoarbete innan hälsodiplomeringen, 
ert nuvarande hälsoarbete och ert framtida hälsoarbete. Deltagandet i vår undersökning är 
frivilligt och vi är tacksamma för din medverkan. Du har dock självklart rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande. Vi kommer inte att nämna Dig vid namn och enhetens namn 
kommer inte heller att stå i vår uppsats.  De uppgifter som kommer att insamlas kommer inte 
att användas för något annat syfte än för vår undersökning. Vi vill också informera dig om att 
vi vid intervjutillfället kommer att använda en bandspelare. Det är endast vi som kommer att 
lyssna på intervjun och transkribera den. Intervjumaterialet kommer därmed att behandlas 
konfidentiellt. Som vi redan kommit överens om kommer du självfallet att få ta del av den 
färdiga uppsatsen!  
 
Tack än en gång för din medverkan i vår undersökning! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jenny Söderberg  jenny.soderberg86@hotmail.com 
Jenny Östergren   jenny.ostergren@gmail.com 
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Bilaga 5 - Enhetens hälsoenkät 
 

1. Jag är    
 

Kvinna   □  
Man         □ 

 
2. Hur gammal är du?   
 

> 29   □ 
30-39   □ 
40-49   □ 
50-59   □ 
60<   □ 

 
3. Vilken avdelning tillhör du?   

 
Avdelning 1   □ 
Avdelning 2   □ 
Avdelning 3   □ 
Avdelning 4   □ 
Avdelning 5   □ 
Avdelning 6   □ 

 
4.  Hur upplever du din hälsa? Skatta nedan där 1 innebär mycket dåligt och 10 

innebär mycket bra. 
 

1   □ 
2   □ 
3   □ 
4   □ 
5   □ 
6   □ 
7   □ 
8   □ 
9   □ 
10   □ 

 
5. Jag ägnar mig åt vardagsmotion i minst 30 minuter, exempelvis genom att cykla 

eller gå till och från jobbet. 
 

Aldrig   □ 
1 gång/vecka  □ 
2-4 ggr/vecka  □ 
5-7 ggr/vecka  □ 

 
 
 

6. Jag ägnar mig åt träning som kräver ombyte: 
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Aldrig   □ 
1 gång/vecka  □ 
2-4ggr/vecka  □ 
5-7 ggr/vecka  □ 

 
7. Hur nöjd är du med dina kostvanor? 

 
Missnöjd   □ 
Mindre nöjd   □ 
Ganska nöjd  □ 
Mycket nöjd   □ 

 
8. Upplever du att du har balans mellan arbete och fritid? 

 
Nej   □ 
Till viss del   □ 
Ja   □ 

 
9. Känner du av negativ stress kopplat till ditt jobb? 
 

Ja, ofta   □ 
Ja, ibland   □ 
Sällan   □ 
Nej, aldrig   □ 

 
10. I vilken form skulle du vilja erbjudas hjälp till återhämtning? (det går att välja 

flera alternativ) 
 

Rörelsepauser  □ 
Fysisk aktivitet  □ 
Massage   □ 
Stresshantering  □ 
Mer gemensamma raster  □ 
Annat, nämligen…  □ 

 
11. Vilka/vilket område skulle du vilja veta mer om? (det går att välja flera 

alternativ) 
 

Hälsa i allmänhet  □ 
Kost   □ 
Motion   □ 
Balans i livet  □ 
Stresshantering  □ 
Hälsofrämjande ledarskap □ 
Annat nämligen…  □ 

 
 

12. Har du kul på jobbet? Skatta nedan där 1 innebär inte alls och 10 innebär 
väldigt kul. 
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1   □ 
2   □ 
3   □ 
4   □ 
5   □ 
6   □ 
7   □ 
8   □ 
9   □ 
10   □ 

 
13. Är du nöjd med enhetens friskvårdsarbete? 

 
Mycket missnöjd  □ 
Missnöjd   □ 
Varken eller   □ 
Nöjd   □ 
Mycket nöjd   □ 

 
14. Ange här förslag på vad du saknar, eller vad som kan bli bättre gällande hälsa 

och friskvård på enheten. 
 
15. Här vill vi veta din uppfattning om vad du själv kan bidra med. 

 
16. Lämna gärna övriga kommentarer här.  

 


