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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Pia Renman som har givit oss många goda råd och guidat oss 

genom uppsatsskrivandets gång.  

 

Vi vill även tacka Folktandvården Värmland som entusiastiskt har uppmuntrat oss och hjälpt 

oss att göra den här undersökningen möjlig. Vi uppskattar även all information som 

hälsoinspiratörerna har gett oss och tackar alla respondenter som har avsatt värdeful tid för att 

besvara vår enkät.  

 

Till sist vill vi tacka våra studiekamrater som har peppat oss och givit oss goda råd på vägen 

under uppsatsens gång. 

 

Det har varit en intressant och givande tid för oss båda två. Vi har lärt oss mycket om 

hälsofrämjande arbete genom den här undersökningen vilket vi tycker är värdefult för vår 

framtid i arbetslivet.  

 

Vi har båda två bidragit lika mycket till uppsatsens alla delar. Samarbetet oss emellan har 

varit utan problem och vi kommer att se tillbaka på den här tiden med goda och glada minnen.   

 

Karlstad, juni 2013 

 

Sandra Lindberg och Hanna Lundberg  



 

Sammanfattning  
 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken effekt hälsoinspiratörer har på 

medarbetarnas hälsa. Studien är en kvantitativ studie och den är genomförd inom 

Folktandvården i Värmland. Hälsoinspiratören är en anställd i organisationen som frivilligt 

tagit på sig rollen. 

Tanken med en hälsoinspiratör i den här organisationen är att vägleda, motivera och öka 

kunskapen kring hälsa hos medarbetarna. Hälsoinspiratören har även ansvar för alla aktiviter 

som anordnas, exempelvis pausgympa, vårruset, hälsolunken och teambuilding aktiviteter.  

Studien avser att undersöka hälsoinspiratörernas påverkan på medarbetarnas hälsa vad gäller 

den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Begreppet hälsa delades upp i tre faktorer, den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan för att lättare kunna analysera materialet.  

Undersökningen är en totalunderökning med en webbaserad enkät som distribuerats via 

organisationens intranät. Studien har en hög svarsfrekvens som uppgår till 88 procent. 

Resultatet har bearbetats i dataprogrammet IBM SPSS statistics 20.  

Slutsatsen visade att hälsoinspiratörerna hade mer påverkan på deras medarbetars hälsa än vad 

vi själva hade förväntat oss på alla tre faktorer. Studien visar på positiva resultat av 

hälsoinspiratörernas arbete. Medarbetarna anger att den fysiska hälsan förbättrats av nya 

motionsvanor och det har påverkat deras matvanor positivt och förbättrat de ohälsosamma 

vanorna. Hälsoinspiratörernas arbete har även ökat medvetenheten om hälsan och deltagandet 

i alla de aktiviteter som anordnats upplevs roligt och medarbetare anger att humöret påverkats 

positivt. Även arbetsrelationer och sammanhållningen i arbetsgruppen har förbättrats. 

Effekterna av hälsoinspiratörernas arbete tyder även på en viss påverkan på medarbetarnas 

hälsa utanför arbetet det vill säga på fritiden. 
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1 Inledning 
 

”Om jag någon gång ser en leende joggare ska jag 

överväga saken.” 

Joan Rivers 

 

Citatet ovan illustrerar vikten av att ha roligt under den tid som individen motionerar. En av 

anledningarna till att människor inte motionerar tillräckligt mycket kan vara för att de tycker 

att det är tråkigt. Det här kan ha skapat en negativ trend som är svår att bryta utan en hög grad 

av motivation. Motivation kan skapas exempelvis genom att få en sjukdom som kräver att 

motionera för att överleva.  En del företag vill skapa förutsättningarna till att de anställda blir 

motiverade till att ta större ansvar över sin egen hälsa. Det har blivit något att eftertrakta, att 

öka medvetenheten om hälsa och ohälsa inom arbetslivet. 

 

Det finns anledning att ställa sig frågan om vem som har ansvaret för de anställdas hälsa? Det 

finns en diskussion om hur det kan vara delvis samhällets ansvar, företagets ansvar och 

individens ansvar. Alla tre bidrar till och försöker uppnå en bättre hälsa och i den här 

uppsatsen kommer det fokuseras på vad företagen gör och kan göra för att hjälpa sina 

medarbetare till ett sundare liv. Något annat att poängtera är att medarbetarnas initiativ till att 

bidra till en hälsosam arbetsplats är av största vikt. När det pratas om att företag arbetar med 

hälsa och ohälsa innebär det oftast att företagen vill uppnå en längre hållbarhet som bidrar till 

att företagets vinst ökar. Men arbetet med hälsa är mycket större än bara vad företagen gör 

och en god hälsa verkar ha en politisk innebörd (Dobers 2006). Det är svårt att undvika att 

prata om vad samhället har för förväntningar och vad regeringen anser. ”Ett hållbart samhälle 

är ett demokratiskt samhälle som investerar långsiktigt i sina viktigaste resurser: människor 

och miljö” (Dobers 2006, s. 227). Hållbar utveckling har under mandatperioden i Sverige 

2002-2006 varit ett av regeringens övergripande mål och där i haft fyra strategiska frågor varit 

i fokus. Dessa fyra är ”miljödriven tillväxt och välfärd, en god hälsa – framtidens viktigaste 

resurser, en samlad politik för hållbart samhällsbyggande och barn- och ungdomspolitik för 

ett åldrande samhälle” (Dobers 2006, s. 227)  

 

God hälsa är ett av de prioriterade målen som regeringen vill fokusera på. Enligt Dobers 

(2006) är det att fokusera på långtidsfriska istället för långtidsjukskrivna är ett försök till att se 

hälsa på ett nytt sätt som verkar ha haft positiva effekter men frågan uppstår om det finns 

några negativa aspekter med att fokusera på hälsa? Vad för negativa konsekvenser kan ett 

ständigt övervakande av hälsa ha? En långtidfrisk anställd kan förknippas med faktorer som 

”motionerar flera gånger i veckan, har mindre sömnstörningar och är mindre nedstämda” 

(Dobers 2006, s. 228). Men hur vet företagen om hur deras anställdas liv ser ut utanför 

arbetet? En arbetsgivare som är mån om anställdas hälsa kan till exempel försöka följa upp 

hur det är för de anställda och ge förslag på hur de kan förbättra deras hälsa genom olika 

metoder. Det behöver inte finnas några andra bakomliggande motiv än att de vill ha 

hälsosamma anställda, men när en arbetsgivare får mer information om de anställda och 

försöker ändra på deras beteenden både på arbetet och utanför, vart dras då gränsen? Det blir 
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en fråga om kontroll och i värsta fall är det inte ovanligt att arbetstagare känner sig tvingade 

till att ändra sig och gör då motstånd mot kontrollen (Dobers 2006). Menckel och Österblom 

(2000) nämner en annan risk med att fokusera för mycket på långtidsfrisk. De i företaget som 

ses som långtidfriska blir som förebilder för resten av de anställda och de som inte uppnår 

samma eller närliggande nivå brännmärks. 

  

Företag och chefer ser hälsa som ett verktyg för att få sina anställda till att vara mer 

produktiva för att lönsamheten bör öka. Men för att de anställda ska kunna vara friska måste 

de ges förutsättningarna och många företag är beredda att försöka ge dem det (Menckel & 

Österblom 2000). Men det kan bli för mycket och de anställda kan känna att företaget är 

alldeles för involverade i hur de hanterar sin hälsa. Dobers (2006) menar att kontroll inkräktar 

för djupt och uttrycker sig starkt: 

 

”Inte vill jag exempelvis att min arbetsplats regelbundet mäter min kondition, 

min s.k. body mass index (BMI) och kolesterolhalt; eller har kontakt med min 

frus arbetsgivare eller läkare vad gäller hennes välmående; eller tar kontakt med 

mina barns förskola eller scoutkår, för att ta reda på deras matvanor och sociala 

färdigheter; eller tar kontakt med vår gemensamma församling för att se hur vi är 

som familj och individer i ett annat socialt sammanhang; även om det rubriceras 

som att ”Mälardalens högskola tar ansvar för sin personals välbefinnande”? Inte 

vill jag heller lockas in i ”hälsofrämjande aktiviteter” där resultatet blir en 

effektiv organisatorisk insyn och styrning av mitt professionella och privata liv. 

(Dobers 2006, s. 228)  

 

När företaget kommer allt närmare in på de anställdas liv blir det en uppluckring av gränserna 

mellan arbetslivet och privatlivet. Anställda är plötsligt förväntade att de ska anpassa sitt 

privatliv till arbetslivet för att de ska kunna hantera arbetslivets krav och vara som mest 

produktiva och kompetenta som medarbetare (Korp 2006). Frågan här blir då, vad är hälsa?  

 

Vad som fokuseras i hälsoarbetet idag jämfört med tidigare beror till stor del på vilka de 

vanligaste folksjukdomarna är och hur de har förändrats över tid. Hälsa har alltid varit en 

avgörande del av människors livssituationer. 1900-talet var en epok som kallades 

fattigsjukdomens epok vilket innebar att människors hade sjukdomar som tuberkolos, 

lunginflammation och difteri (svullnad i halsen). Här handlade hälsoarbetet om att förhindra 

smitta (Kostenius & Lindqvist 2006).  Epoken efter den kallades för vällevnadssjukdomarnas 

epok och innebar att det förekom en hel del hjärt-och kärlsjukdomar vilket var en av de 

vanligaste dödsorsakerna. Här handlade hälsoarbetet om att förebygga sjukdom (Kostenius & 

Lindqvist 2006).  Den sista epoken kallades för tillitsohälsans epok och var aktuell under 

slutet av 1900-talet och innebar en ökning av psykiska och psykosomatiska sjukdomar. Det 

här innebar att tilltron till sig själv minskade och även tilltron till den offentliga vården. 

Människan började misstro sjukvårdens förmåga att hantera människors problem. Det pratas 

om tillstånd människan kunde hamna i där ”hela livet värker” och innebär att få psykiska, 

emotionella, sociala och kroppsliga uttryck.  Det är vanligt med sömnstörningar, vag ängslan, 

oro, orolig mage, huvudvärk, ledvärk eller trötthet. Under den här epoken blev stress och 
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utbrändhet den nya folksjukdomen (Kostenius & Lindqvist 2006). Uppmaningar och råd kring 

hur individer bör förhålla sig till sin hälsa har funnits under hela 1900-talet men har tyvärr 

inte alltid haft högsta prioritet. Det ansågs ändå att god hälsa var en nyckelkomponent till 

framgång och lycka (Kostenius & Lindqvist 2006). 

 

I den här undersökningen står hälsoinspiratörerna i fokus. Hälsoinspiratörens roll är att 

upplysa om värdet av en god hälsa, hjälpa till att öka hälsomedvetandet hos medarbetarna, de 

ska hjälpa till att stärka och motivera individer till att själv, genom eget ansvar, göra medvetna 

och aktiva val av levnadsvanor som främjar den egna hälsan. Deras arbetsuppgifter är att 

inspirera, informera och medvetandegöra, sedan är det upp till varje individ att ta ett eget 

ansvar för sin hälsa. Hälsoinspiratörerna i den här studien är en person som är anställd på 

någon av Folktandvårdens kliniker. Vad hälsoinspiratörerna kan göra på sin arbetsplats kan 

exempelvis vara hälsofika, pausgympa, lunchpromenade, massage, göra aktiviteter på fritiden 

och skapa harmoni i syfte att få nöjda och glada kollegor. Begreppet hälsoinspiratörer och 

deras roll i företaget kommer att utvecklas i teoridelen i rapporten.  

1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning som hälsoinspiratörernas arbete bidrar 

till att medarbetarnas hälsa påverkas. För att besvara syftet har tre frågeställningar utvecklats.  

 

 Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas fysiska hälsa? 

 Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas psykiska hälsa? 

 Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas sociala hälsa?  

1.2 Disposition 
 

Det andra kapitlet är teorikapitlet och redogör kring teorier och begrepp om hälsa och 

hälsofrämjande och är uppdelade i tre olika underkapitel. De heter hälsa i ett historiskt 

perspektiv, hälsofrämjande i arbetslivet och hälsoinspiratör 

 

Tredje kapitlet är metodkapitlet. Här redogörs för studiens metodval och tillvägagångssätt, hur 

enkäten har designats, vilken urvalsmetod som har använts, hur insamling och bearbetning av 

data har gått till, hur validitet och reliabilitet ser ut i studien, hur studien har förhållit sig till de 

etiska kraven och en avslutande metoddiskussion där det redogörs för eventuella brister i 

undersökningen.  

 

Fjärde kapitlet redogör för resultatet och analysen. Resultatet framgår genom diagram och 

tabeller med beskrivande text. Varje fråga redovisas för sig själv. I analysen diskuteras 

resultatet med hjälp av teorierna.  

 

I det femte kapitlet redovisas slutsatserna för frågeställningarna för att sedan diskuteras i den 

avslutande diskussionsdelen.   
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2 Teori 

 

I teorikapitlet redovisas de teorier och begrepp som anses relevanta kring begreppet hälsa 

samt hälsofrämjande arbete, företag och ledarskap. Teorierna ligger till grund för analysen 

av resultatet från enkätundersökningen. Undersökningens syfte handlar om i vilken 

omfattning hälsoinspiratörernas arbete bidrar till att medarbetarnas hälsa påverkas. Utifrån 

syftet har vi utvecklat tre frågeställningar som handlar om hur hälsoinspiratörernas arbete 

kan påverka medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa? 

 

2.1 Hälsa i ett historiskt perspektiv 

Under 1900- talet började utvecklingen av begreppet hälsa och år 1948 började 

världshälsoorganisationen (WHO) mynta ett begrepp på hälsa som lyder: ” Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av 

sjukdom och handikapp” (WHO 1948
3
). Det här är ett begrepp som är väldigt relevant och 

som belyser stora delar av rapporten. När det diskuteras om den psykiska hälsan kan 

begreppet sammanställas i sex kriterier (Eriksson 1989). I det första kriteriet benämns den 

psykiska hälsan som de attityder en individ har till det egna jaget, andra kriteriet handlar om i 

vilken grad en individs utvecklig och självförverkligande ser ut.  Det tredje kriteriet tar upp 

hur de psykiska krafterna som finns inom individen integreras. Det fjärde kriteriet handlar om 

i vilken grad individen påverkas av den sociala miljö den befinner sig i. Kriteriet nummer fem 

tar upp hur individens verklighetsuppfattning ser ut och det sjätte kriteriet berör hur och på 

vilket sätt individen lyckas klara av sin tillvaro  

 

Den fysiska hälsan innebär hälsorelaterad livskvalitet där individen kan uppleva 

välbefinnande i de dagliga aktiviteter som människan utför (FHI 2013
1
). Den sociala hälsan 

påverkas av en rad olika sociala förhållanden som människor befinner inom. Det sker ett 

samspel mellan individen och den sociala miljö den befinner sig i. Eriksson (1989) menar att 

begreppet fysisk, psykisk och social hälsa måste förs samman för att på bästa sätt kunna förstå 

hälsan som ett begrepp (Eriksson 1989). 

 

En av de organisationer som var med och startade arbetet med hälsa är WHO och de har ett 

internationellt ansvar för hälso- och folkhälsofrågor och organisationen skapades den 7 april 

1948 (WHO 1948
1
). I Sundsvall 1991 hade WHO konferens där den praktiska användningen 

av begreppet hälsofrämjande utvecklades. WHO menar att individen kontrollerar sin hälsa 

genom att bemästra sin livssituation, exempelvis genom utbildning, socialt nätverk och 

inkomst. Hälsa är inte bara ett ansvar för individen utan även för gruppen och samhället 

(WHO 2013
2
). En annan organisation som kom efter WHO är European Network for 

Workplace Health Promotion (ENWHP) och startades 1989 ur Luxemburgdeklarationen. Den 

här organisationen fokuserar på hälsofrämjande genom ledarskap och berör även 

organsationskultur, arbetsorganisation, personalpolicy och integrerad arbets- och 

skyddsorganisation (ENWHP 2013). Under 1997 kom Sveriges regering med en proposition 

som kom att beröra folkhälsopolitiken och den har getts namnet En förnyad folkhälsopolitik. 

Propositionen innehåller visioner om människans integritet och valfrihet vad gäller 
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förutsättningarna till en god hälsa. De mål som regeringen har handlar om exempelvis hälsa i 

arbetslivet, hälsofrämjande hälso- och sjukvård och fysisk aktivitet (Prop. 2007/08:110). 

Definition av hälsa 

Hälsa definieras på många olika sätt och några av dem är värda att beröra. Menckel och 

Österbloms definiering lyder: ”Hälsa är, friskhet, kondition, sundhet, vigör och 

välbefinnande” (Menckel & Österblom 2000, s. 17). Även Kostenius och Lindqvist (2006) har 

myntat ett eget begrepp på hälsa som lyder: ”Hälsa är ett jämnviktstillstånd av fysisk, 

psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en 

förutsättning för mänskligt liv” (Kostenius & Lindqvist 2006, s. 34). Antonovsky myntade 

1991 begreppet hälsa: ”Hälsa uppkommer då individen upplever en känsla av sammanhang.” 

(Kostenius & Lindqvist 2006, s. 15)  

 

År 1974 kom Skinner med en definition på hälsa som handlade om att hälsa är: ” Då man trivs 

med sitt beteende” (Kostenius & Lindqvist 2006, s. 15). År 1977 kom Boorse med sin 

definition som lyder: ”Hälsa är frånvaro av sjukdom” (Kostenius & Lindqvist 2006, s. 15). 

Året 1987 kom Nordenfelt med sitt hälsobegrepp: ”Hälsan är relaterad till individens 

handlingsförmåga” (Kostenius & Lindqvist 2006, s. 15). Tilläggas bör att ohälsa har ett 

samband med olika sociala förhållanden och människors livsmiljö. Trots resultatet från 

statliga utredningar innebär det inte att människans ansvar för den egna hälsan minskar. 

Kostenius och Lindqvist (2006) menar att det kan finnas orsaker till att sjukdom eller skada 

drabbar människan. De vill visa på att bekvämlighet, rökning och fet mat faktiskt kan ge 

upphov till hälsoproblem. Kort sagt kan det sägas att de levnadsvanor en individ bestämmer 

sig för att leva efter har stor betydelse för folkhälsan. Fysisk aktivitet och avkoppling har fått 

en stor betydelse för det allmänna välbefinnandet (Kostenius & Lindqvist 2006). Faktorer 

angående hälsa och olika levnadsvanor är något som förtydligas i hälsans 

bestämningsfaktorer.  

 

Mot bakgrund av de ovan nämnda begreppen kring hälsa kommer det största fokus att läggas 

på utveckling av de begrepp som WHO har myntat, ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller 

”svaghet” (WHO 1948
3
) Det är den definitionen av hälsa som passar bäst in i undersökningen 

och som belyser problemområdet och syftet med studien på bästa sätt.  

Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer kan bidra till att få en ökad och förbättrad hälsa och kan vara 

”goda matvanor, fysisk aktivitet, socialt nätverk och en meningsfull fritid” (Pellmer, Wramner 

& Wramner 2012, s. 41). För att gå djupare in på hur människors levnadsvillkor har stor 

betydelse för olika hälsorelaterade levnadsvanor kan hälsans bestämningsfaktorer användas. 

Det inte alltid ett helt fritt val att leva med vissa vanor. En människas livserfarenhet, påverkan 

från andra människor, det egna självförtroendet och det stöd från samhället angående hälsan 

påverkar hur individen agerar och vilka val som görs. Levnadsvanor kan kraftigt skilja sig åt 

beroende på kön, ålder, utbildning och boendeförhållanden (Pellmer m.fl. 2012). De 

riskfaktorer som Pellmer med flera. (2012) nämner som har stor betydelse för hälsan när det 
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gäller levnadsvanor är tobaksbruk, alkoholmissbruk, narkotikabruk, doping, 

läkemedelsmissbruk, spelberoende, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, övervikt och 

fetma. Människor med exempelvis lägre utbildningar och människor som är ekonomiskt 

utsatta löper större risk att hamn i ohälsosamma levnadsvanor i jämförelse med människor 

som är utbildade och har god ekonomi (Pellmer m.fl., 2012).  

 

När det diskuteras kring de övergripande bestämningsfaktorer av hälsa som finns i arbetslivet 

är det arbetsmiljöfaktorerna som nämns. ”Det är ett gemensamt begrepp för faktorer av 

teknisk/fysisk, fysikalisk, kemisk, biologisk, ergonomisk, psykosocial och organisatorisk art. 

Faktorerna är inte helt entydiga, särskilt de tre sistnämnda glider ofta delvis in i varandra” 

(Fhi 2013
2
, s. 1). Faktorer som ingår i arbetsmiljöfaktorerna är tekniskt/fysiska faktorer, 

fysikaliska faktorer, kemiska faktorer, biologiska faktorer, ergonomiska faktorer, 

psykosociala faktorer, organisatoriska faktorer. En god arbetsmiljö är av central betydelse för 

att minska hjärt- och kärlsjukdomar, värk och belastningsskador, psykiskt ohälsa och andra 

stressrelaterade sjukdomar (Fhi 2013
2
). 

 

För att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö behöver arbetstagarna känna att de har kontroll 

över sitt arbete, känna sig delaktig och har inflytande. Arbetstagaren måste även kunna klara 

av kraven som företaget förväntar sig, att de krav som arbetsledningen kräver är rimliga att 

uppnå och att arbetstagaren har möjlighet till att utvecklas och avancera i företaget. Det är av 

betydelse för både män och kvinnor att kunna återhämta sig mellan arbetspassen för deras 

hälsas skull. På arbetsplatsen är det grundläggande att arbetstagarna har tillgång till 

exempelvis företagshälsovård och hälsofrämjande eller kurerande insatser (Fhi 2013
2
). Hälsa 

kan upplevas olika från individ till individ beroende på hur den psykiska hälsan ser ut, vilket 

teorin med hälsokorset förklarar.   

Hälsokors – den psykiska upplevelsen av hälsa 

Det finns en del teorier som används för att förklara och beskriva begreppet hälsa.  Eriksson 

(1989) gör det genom begreppet hälsokors och pratar om olika hälsopositioner och menar det 

att hälsa kan ses som ett integrerat tillstånd hos individen med en känsla av sundhet, friskhet 

och välbefinnande. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära frånvaro av sjukdom eller 

brister. Eriksson menar att sundhet ses som den psykiska hälsan och friskhet som den fysiska. 

Välbefinnande ses som det tillstånd individen befinner sig i då den upplever välbehag. De 

olika hälsopositioner som individen kan befinna sig i illustreras i hälsokorset nedan (Eriksson 

1989). 

 

Den första dimensionen som heter ”är sjuk men mår bra” innebär att en människa är medveten 

om den sjukdom hon/han bär på och kan acceptera det och uppleva ett välbehag och mår bra 

trots sin sjukdom. Den andra dimensionen heter ”är frisk och mår bra” vilket handlar om vad 

individen upplever. Individen upplever helt enkelt en känsla av välbefinnande samtidigt som 

den är frisk. Den tredje dimensionen heter ”är frisk och mår dåligt” vilket kort sagt kan sägas 

att en individ upplever att hon mår dåligt, att hon har ett sjukdomstillstånd men det finns inga 

fysiska yttringar på att hon är sjuk. Det är ofta de här personerna som besöker vårdcentraler på 

grund av de upplevda sjukdomstillstånden. Det innebär att individen är frisk men känner sig 
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sjuk. Den fjärde och sista dimensionen heter ”är sjuk och mår dåligt” och innebär att ha en 

verklig upplevd ohälsa samtidigt som det yttrar sig genom att må dåligt (Eriksson 1989). 

Mycket av det ovan nämnda har ingen betydelse för hur samhället bedömer en individ. En 

människa kan oberoende av detta uppleva hälsa eller ohälsa (Eriksson 1989). 

 

Figur 1. Hälsokors (Eriksson 1989) 

Salutogent och patogent synsätt 

För att ta hälsobegreppet till ytterligare en dimension diskuterar Antonovsky (1987) kring det 

salutogena och det patogenetiska synsättet på hälsa. Det salutogena synsättet innebär att 

befinna sig i ett kontinuum, vilket betyder att det finns ett sammanhang mellan två stadier hos 

en människa. En person är väldigt sällan helt frisk eller helt sjuk, utan individen pendlar 

mellan dem hela tiden, i ett kontinuum. Sjukhuset och personalens arbete är att se till att 

patienterna lutar mer till den friska delen av hälsa än den ohälsosamma delen (Antonovsky 

1987). Det salutogena synsättet fokuserar på historien runt människan och får en ”djupare 

kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att kunna skapa en rörelse i riktning mot 

den friska polen på kontinuitetet” (Antonovsky 1987, s. 30). Det ska fokuseras på den 

kunskap som gör att människor förblir friska (Pellmer m.fl. 2012). 

 

Motsatsen till kontinuum är dikotomi, ett patogenetiskt synsätt, vilket kan beskrivas som att 

människor ses som antingen friska eller sjuka, inget däremellan. En part fokuserar på att hålla 

friska människor friska och den andra fokuserar på att få sjuka människor att leva längre eller 

om möjligt få dem att bli friska. De som har det patogenetiska synsättet på hälsa, som är 

inriktade på att bota en typ av sjukdom, till exempel en specialist på cancer eller en expert på 

hjärtat, har skygglappar (Antonovsky 1987). De koncentrerar sig på vilka faktorer och 

förhållanden som gör att människor blir sjuka (Pellmer m.fl. 2012). Specialister eller experter 

ignorerar annan medicinsk information, som ny forskning som inte ligger inom deras område. 

Med ett patogenetiskt synsätt ser inte heller specialisten på patientens historia, utan fokuserar 

helt på sjukdomen vilket Antonovsky anser är negativit och kan leda till konsekvenser för 

patienten. Med ett salutogent synsätt kanske det inte går att förhindra de konsekvenserna men 

det ger en bättre förståelse för patienten vilket är grunden till att kunna arbeta mot den 

hälsosammare delen av hälsa. Patienten borde få uppmärksamheten, inte sjukdomen. 

Antonovsky menar att det friska och sjuka inte borde ses som två olika sidor, antingen vara 
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frisk eller sjuk. Han argumentar mot det genom att påstå att så länge människan lever är den 

alltid lite frisk (Antonovsky 1987). I linje med det salutogena synsättet finns den så kallade 

transteoretiska stadiemodellen (TTM). 

Den transteoretiska stadiemodellen (TTM) 

Modellen handlar om hur individens inställning till hälsa kan förändras och hur processen i 

förändringsarbetet hos den enskilde sker. Modellen anser att hälsoarbetet sker i olika stadier 

och att individen inte går från sjuk till frisk direkt, utan att det sker en långvarig process dit. 

Emotion, kognition och beteende ligger i fokus i modellen och lägger stor vikt på den 

avsiktliga inställningen hos individen. I modellen är det individen som vill förändras och tar 

beslutet att reformera ett beteende, till exempel att sluta röka (Faskunger 2001). 

 

Velicer, Prochaska, Fava, Norman och Redding (1998) granskade hur individer på egen hand 

eller med hjälp av andra beslutade sig för att förändra ett beteende, som matvanor och andra 

hälsorelaterade problem. För att kunna studera hur detta gick tillväga delades modellen in i 

stadier, det här för att kunna mäta hur mycket individerna har förändras och för att få data om 

hur individerna har passerat stadierna (Velicer m.fl. 1998). Även Faskunger (2001) diskuterar 

kring den transteoretiska stadiemodellen och förklarar att de stadier som ingår i modellen är 

förnekelse, begrundande, förberedelse, handling och aktivitet. I de första stadierna finns det 

ingen fysisk aktivitet, utan bara tanken att börja och planering. I den andra delen av stadierna 

börjar de fysiska aktiviteterna och att det till slut blir en vana för individen. Detta innebär att 

den här metoden inte kommer förändra något på några timmar eller dagar, utan det är mer 

troligt att det kommer att ta månader och år innan beteendet blir varaktigt. Allt hänger på hur 

engagerad, motiverad och hur mycket socialt stöd individen får.  

 

Målet i varje stadie är att avancera fram till nästa stadie, dock finns det rum för återfall i 

modellen. Det händer oftast återfall i handlingsstadiet och om personen har tur hamnar den 

antingen i begrundande eller i förberedelse stadiet och inte i förnekelse stadiet (Velicer m.fl. 

1998).  
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Figur 2. Tidsdimension för förändringsbaserna i modellen (Velicer m.fl. 1998). 

 

Stadierna är nyckeln i modellen och de representerar de temporära dimensionerna som 

individerna passerar.  Modellen tar i akt att beteende förändras över en längre tid och inte just 

när ett beteende förändras uppenbart, exempelvis när en rökare slutar att röka eller en 

alkoholist slutar att dricka alkohol. Modellen fokuserar på att beteendet är en fortskridande 

process som händer i fem stadier (Velicer m.fl. 1998) 

 

Det första stadiet kallas förnekelse och i det här stadiet är inte individen beredd att ta några 

handlingar inom den närmsta framtiden, oftast uppmätt till de närmaste sex månaderna. En 

anledning till varför de befinner sig länge i stadiet kan vara på grund av att de inte har 

tillräckligt med information, eller ingen alls, om konsekvenserna av deras beteende. Det finns 

även de som har försökt flera gånger men inte lyckats och som då har tappat sin tro till att 

kunna förändras. Båda typerna av individer har en tendens att undvika att nämna deras 

beteende, inte heller vill de prata eller tänka på det. Befinner sig individen i det här stadiet 

kommer inte hälsoprogram att fungera för de är inte designade till att matcha den här 

gruppens behov (Velicer m.fl. 1998). 

 

Det andra stadiet kallas begrundande och det innebär att individer i det här stadiet tänker till 

sig själva att börja förändras inom de närmsta sex månaderna. De är medvetna om fördelarna 

med förändringen men är också medvetna om nackdelarna som kommer med förändringen. 

Det här övervägandet mellan fördelar och nackdelar kan göra att individer fastnar i stadiet 

under en lång period. Inte heller är den här gruppen redo att ingå i de normala 

hälsoprogramen. Nu inser individerna att deras beteende kan vara ett problem (Velicer m.fl. 

1998) 

 

Det tredje stadiet sedan kallas förberedelse och handlar om att individerna i det här stadiet är 

beredda att gå till handling inom den närmsta framtiden, oftast inom en månad. Individerna 

har ofta en plan uttänkt redan och de kan prata med en rådgivare, prata med en läkare, köpa 

böcker om problemet och att själva förändra sig utan att stödja sig emot någon annan. 

Människor i det här stadiet, till skillnad från de två tidigare, är redo att gå med i 

hälsoprogram, som till exempel kan handla om rökning, viktminskning eller träningsprogram  

(Velicer m.fl. 1998). 

 

Det fjärde stadiet benämns som handlingsstadiet och när individen har kommit till den här 

nivån har personen börjat förändra sig i sina handlingar inom de senaste sex månaderna. Dock 

måste handlingarna som ingår i det här stadiet kunna mätas på något sätt eftersom det 

existerar fem nivåer i detta förändringsprogram. Forskare och professioner har därför kommit 

överens om olika kriterier som måste uppnås för att hamna här. För att ge ett exempel; för 

rökningen används antalet minskade cigaretter som en handling eller att byta ut till nikotin 

cigaretter. Forskarna och professionerna har också kommit överens om att total avhållsamhet 

från rökning gäller om övergången ska kunna ske till nästa stadie. I det här stadie måste 

individen vara uppmärksam mot att återfall kan ske (Velicer m.fl. 1998). 
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Det sista och femte stadiet kallas för aktivitet och i aktivitet stadiet arbetar individerna på att 

inte ha ett återfall. Här förändras inte processerna något märkvärt som det gör i 

handlingsstadiet. Ju längre de klarar sig desto mer självsäkra blir individerna på att de inte 

kommer att få ett återfall och då blir de mindre frestade (Velicer m.fl. 1998). Individerna som 

inte kan förändras eller har det svårt att förändras kan ha en låg grad av sammanhang, enligt 

KASAMs teori om hur individen ser verkligheten. 

Känsla av sammanhang, KASAM 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre centrala komponenterna i KASAM. 

Om individen har höga värden på dessa tre komponenter har den en hög KASAM, vilket 

innebär en hög grad av sammanhang. En person med en hög grad av begriplighet kan hantera 

situationer genom att ha förmågan att se verkligheten och bedöma den till något som är 

förståenligt och kan förklaras, även händelser som är hemska. Har en person en hög 

begriplighet kan personen se händelser i livet som engångsföreteelser och att kan gå vidare i 

livet, medan om en människa har en låg grad av begriplighet ser den livets mer olyckliga 

händelser som något som kommer att hända igen oavsett vad som sker (Antonovsky 1987).  

 

Begriplighet utgör den väldefinierade, uttalade kärnan i den ursprungliga 

definitionen. Den syftar på i vilken utsträckning personen upplever inre och 

yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus – det vill 

säga kaotisk, oordnad, slupmässig, oväntad, oförklarlig. (Antonovsky 1987, 

s. 44).     

 

Den andra komponenten är hanterbarhet, vilket innefattar de resurser som finns till för att 

kunna hantera livets krav och utmaningar. Resurserna kan stå under ens egen kontroll eller 

under någon annans, vilket kan vara allt från ens familj, vänner och släktingar till gud, en 

politisk ledare och en doktor. Så länge individen känner att den kan få stöd och hjälp ifrån 

dessa kan människan bättre hantera negativa händelser i sitt liv. Den tredje komponenten är 

meningsfullhet, det är av stor vikt att ha saker i sitt liv som en engagerar sig känslomässigt i 

och kan betraktas som en motivation till att få en positiv syn på sitt liv. Om en person har en 

hög grad av meningsfullhet ses inte bördor och krav som något negativt utan något som är 

värt att investera tid i och kämpa för (Antonovsky 1987).  

 

Antonovsky (1987) diskuterar ett problem med KASAM och ifrågasätter de som får extremt 

hög grad av sammanhang. Han löste det i sin undersökning genom att utesluta de deltagare 

som fick de allra högsta poängen med förklaringen att han anser att dessa verkar vara oäkta 

eller rigida. Han kommenterar det genom att påstå att det är något som är konstigt och att det 

är något som inte stämmer med en person som ”påstår sig förstå nästan allting, som hävdar att 

det finns en lösning på alla problem och som inte accepterar några tvivel” (Antonovsky 1987, 

s. 53). Han menar att en sådan person nästan lever i en bubbla och när verkligheten tränger sig 

in klarar den inte av att hantera det (Antonovsky 1987). Det är något att ha i åtanke när det 

görs en undersökning enligt Antonovsky, att väldigt sällan finns det människor som är nöjda 

med allt och anser att ingenting kan gå fel (Antonovsky 1987). Det som kan diskuteras utifrån 
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Antonovskys redogörelse för KASAM är hur KASAM kan främja en stark hälsa och 

motverka ohälsa med hjälp av en känsla av kontroll över kraven i arbetslivet.  

Karaseks krav-och kontroll modell 

Begreppet hälsa kan kopplas till krav- och kontroll modellen och med hjälp av den kan 

företagen få en inblick i den anställdes välmående genom att undersöka dess kontroll över sin 

arbetssituation och kravet arbetsplatsen ställer på dem. De anställda kan ha ett arbete som är 

extremt passivt till att ha ett som är extremt ansträngade, vilket i det fallet kan leda till ohälsa.  

Modellen presenterades i slutet på 1970-talet av Robert Karasek (1990) som är en amerikansk 

sociolog och han utvecklade sedan modellen ytterligare tillsammans med Töres Theorell. I 

den ursprungliga krav- och kontrollmodellen existerar det två dimensioner, den första är de 

psykiska krav som arbetet ställer på den anställde och den andra dimensionen handlar om 

kontroll, kontroll över sitt handlingsutrymme och möjligheten till kontroll den anställde har 

över sin egen arbetssituation (Karasek & Theorell 1990). Vidare menar författarna att det kan 

handla om olika psykologiska krav som kan handla om att nå en organisations förändringsmål 

och deadlines eller så kan det handla om arbetsrelaterade konflikter mellan medarbetarna som 

i sin tur kan medföra en rädsla över att förlora arbetet. 

 

Att kombinera de olika psykologiska kraven med hög respektive låg kontroll över arbetet 

skapade Karasek en modell som tar upp fyra typer av arbeten. Arbetena fick benämningen 

aktiva, passiva, spända och avspända. De aktiva arbetena handlar om att kontrollen och de 

psykologiska kraven är höga. Ofta känner anställda som befinner sig här att de har ett arbete 

som är lärande och att de växer som personer vilket ger dem arbetsglädje och motivation till 

att fortsätta med sitt arbete. Passiva arbeten handlar om att kontrollen och de psykologiska 

kraven är låga. Ofta känner de anställda att de varken kan eller får använda sig av sina 

kunskaper och idéer vilket kan göra att de anställdas kompetens och färdigheter glöms bort 

och avtar. Det kan innebära att den anställde kan tappa motivationen och lusten till sitt arbete. 

Personer som befinner sig i den här kategorin med ett passivt arbete löper stor risk att det 

påverkar deras hälsa negativt (Karasek & Theorell 1990). 

 

Högstress arbeten kallas det när kontrollen över arbetet är låg och de psykologiska kraven är 

höga. Det innebär att de anställda inte har någon möjlighet att påverka sitt arbete vilket kan 

leda till att de anställda blir stressade och mår psykiskt dåligt. Lågstress arbeten handlar om 

att den anställde känner hög kontroll över sitt arbete men där de psykologiska kraven är låga. 

De anställda som befinner sig här har ett arbete som kan anses fridfullt där de sällan drabbas 

av ohälsa eftersom de har kontroll över sina arbeten på grund av de låga arbetskraven 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

Om en individ ska klara av de psykologiska kraven som samhället ställer på dem idag och 

samtidigt känna sig tillfreds med sin arbetssituation kan Karaseks modell (1990) användas för 

att studera hur viktigt det är för de anställda att ha kontroll över sitt arbete och sin 

arbetssituation. Har inte individerna möjlighet till den här kontrollen kan risken finnas att de 

drabbas av psykisk ohälsa som kan uttryckas genom negativ stress och utbrändhet.   
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Figur 1: Karaseks modell: modellen visar individens uppfattning i en arbetssituation i 

förhållande till handlingsutrymme och arbetskrav (Karasek, Theorell 1990, s. 32)  

 

I Statens offentliga utredning (SOU) En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (2002:5) 

skrivs om ett problem med Karasek och Theorells krav och kontroll modell vilket handlar om 

att kraven kan vara extremt höga att det inte i slutändan gör någon nytta att ha en hög kontroll 

över sitt arbete. I SOU rapporten finns det svårigheter att finna några klara samband vid 

sjukfrånvaro, det finns inte något särskilt bevis på att om en arbetstagare har höga krav 

kopplat med hög kontroll över sitt arbete ger det positiva effekter ur en medicinsk synpunkt.   

2.2 Hälsofrämjande i arbetslivet 
Att implementera hälsofrämjande arbete på en arbetsplats kan vara lättare sagt än gjort. I den 

första delen av teorikapitlet ovan diskuterades olika teorier kring begreppet hälsa. I den andra 

delen kommer det att handla om hur ett företag kan arbeta med hälsa och främja sina 

anställdas välmående. 

Definition av hälsofrämjande 

Menckel (2004) definierar begreppet hälsofrämjande arbete som en handling där företagen 

verkar för människors välbefinnande. Hon menar att ett hälsofrämjade arbete har faktorer som 

finns både inom och utanför arbetsplatsen. Ett hälsofrämjande arbete kan utföras av en 

individuell person på arbetsplatsen, men kan även utövas på andra sätt och då genom att 

exempelvis förbättra den miljö individerna befinner sig i på arbetsplatsen vilket kan vara 

något som individen inte har något ansvar över. Menckel (2004) har kopplat ihop några 

nyckelord som hon tycker definierar hälsofrämjande på arbetsplatsen vilket är ”ledarskap, 

resurser och egen kraft” (Menckel 2004, s. 15). Hon poängterar att ett hälsofrämjande arbete 

inte är något som händer fort utan är något som händer över en lång tid och att det är ett 

arbete som aldrig tar slut, det pågår hela tiden (Menckel 2004).  

 

Hälsofrämjande som begrepp handlar om viljan att främja människors hälsa och det kan göras 

på en rad olika sätt. Att prata om hälsa kan göras inom en holistisk ansats, vilket betyder att 

individer har hälsa som medel för att kunna nå sina mål. Detta innebär att hälsan är förenad 

med det fysiska, psykiska och kulturella sammanhang individen lever och verkar i. 

Hälsofrämjande utgår ifrån den salutogena ansatsen och innebär att se till de faktorer som 
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bidrar till hälsa och inte de faktorer som är sjukdomsframkallande (Menckel & Österblom 

2000). 

 

Att arbeta med hälsofrämjande på en arbetsplats där viljan att verka för människors 

välbefinnande genomsyrar hela företaget innebär att arbetsplatsen kan kallas för ett 

hälsofrämjande företag. Vad som kan definieras som ett hälsofrämjande företag kan sägas 

vara en kultur där alla medarbetarna känner trygghet och frihet, där gruppen har möjlighet att 

kunna lösa de problem som de har hamnat i eller fått ålagda till sig. Det är företagen som 

fattar beslut och som ser till att åtgärder genomförs där problem eller konflikter uppstår. 

Ledare i företag ska kunna styra företaget och eventuella förändringsprocesser inom 

organisationen. De kan göra det genom att de är medvetna om vilka val de gör men för att 

kunna styra företaget åt rätt håll och med rätt förändringsprocesser måste det finnas 

förutsättningar för hälsofrämjande strategier i det sätt de leder sitt företag eller driver 

förändringsprocesser inom organisationen (Menckel & Österblom 2000).  

 

Hälsofrämjande verksamheter handlar om att vilja förbättra hälsotillståndet för både enskilda 

individer och grupper. Verksamhetens arbete går ut på att främja hälsa, det handlar om att 

företaget ska förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera upp hälsa både på ett individuellt 

och offentligt plan. Hälsa kan sägas att det ses som en resurs, inte som målet med livet. 

Ytterligare ett sätt att se på ett hälsofrämjande företag är att se verksamheten som en process 

där företaget hjälper människor att bli kunniga på att öka sin egen kontroll samt därmed 

förbättra sin egen hälsa. Här handlar det alltså om att företaget ger medarbetarna en ökad 

kontroll över den egna hälsan. De faktorer som är mest betydelsefulla för hälsan är sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade faktorer vilket anses ligga utanför både individens som 

samhällets kontroll. Det finns en rad aktiviteter företaget kan genomföra som är 

hälsofrämjande. Det kan vara att till exempel arbeta med hälsoupplysning, förbyggande 

hälsovård, miljövård, socialpolitik, organisationsutveckling, ekonomiska och reglerande 

åtgärder samt samhällsarbete (Medin & Alexandersson 2000).  

 

Hälsofrämjande är ”de handlingar vars mål är att upprätta och förbättra hälsan hos individer, 

vilket i sin förlängning även ökar folkhälsan i ett samhälle” (Medin & Alexandersson 2000, s. 

126). Det här handlar om en ökad möjlighet hos människor att ta kontroll över de olika 

faktorer som påverkar deras hälsa. Samtidigt är det angeläget att göra att individen själv 

verkar för att nå sina hälsomål. Det handlar helt enkelt om att stärka hälsoutvecklingen hos 

individen och den miljö individen befinner sig i (Medin & Alexandersson 2000). Att arbeta 

med hälsofrämjande insatser kan vara svårare än vid första anblicken. Först gäller det att ta 

reda på vilken slags hälsa det är som ska främjas. Medin och Alexandersson (2000) för en 

diskussion kring grunden till hälsofrämjande och säger ”det vi inte kan bota får vi förebygga”. 

(Medin & Alexandersson 2000, s. 135) För ett lyckat arbete med hälsofrämjande så krävs en 

ledare som intresserar sig för hur de anställda mår. 

Hälsofrämjande ledarskap 

Ledarskapsmönster är centrala att se ur ett hälsofrämjande perspektiv. En ledare väljer en 

strategi för sitt ledarskap och utifrån det avgörs i vilken grad ledarskapet kan anses som 
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hälsofrämjande (Menckel & Österblom 2000). Ledarens visioner kan vara ett effektivt sätt att 

utföra ett gott hälsoarbete. Kommunikation mellan medarbetarna är grundläggande för att 

kunna utföra ett gott ledarskap. Det innebär att ledarens sätt att kommunicera kring 

hälsobegreppet är avgörande för om det ska ha betydelse för medarbetarnas hälsa. Förtroende 

är något som kan bidra till och skapa goda förutsättningar till bra samarbete mellan ledare och 

medarbetare. Förtroende innebär ansvartagande, förutsägbarhet och pålitlighet. Oftast brukar 

det märkas av på arbetsplatsen om medarbetarna har förtroende för sin ledare.  

 

Det finns vissa resurser en ledare måste ha för att kunna utföra ett gott hälsofrämjande 

ledarskap som exempelvis kompetensmässigt stöd, stöd från personalvetare, 

företagshälsovård och friskvård. Ytterligare en betydelsefull sak för att kunna genomföra ett 

gott hälsofrämjande ledarskap handlar inte om kompetens utan om förhållningssätt mellan 

chefer och medarbetare (Menckel & Österblom 2000). 

 

Ledarskap kan utövas på en rad olika sätt och det handlar om olika ledarskapsmönster som 

ligger till grund för vilken typ av ledarskap som kan användas. Det finns olika typer av 

ledarskap där vissa har bättre förutsättningar än andra att främja en god hälsa på 

arbetsplasterna. De ledarskapsmönster som det pratas om är demokratiskt ledarskap, 

situationssanpassat ledarskap, auktoritativt ledarskap och förändringsinriktat ledarskap 

(Menckel & Österblom 2000). 

 

Det demokratiska ledarskapet är uppbyggt på fyra hörnstenar. Den första hörnstenen kallas 

konsideration och innebär att ledaren tar hänsyn till och intresserar sig för sina medarbetare. 

Den andra hörnstenen kallas strukturering och innebär stödjande planering, den tredje delen 

kallas delegering och den fjärde kallas participation. De två sistnämnda hörnstenarna hör ihop 

och innebär att en ökad delegering av arbetsuppgifter som vilar på samspelet med 

medarbetarna, där medarbarnas delaktighet (participation) i arbetet blir större och mer 

intensivt än tidigare. Det situationsanpassade ledarskapet innebär att olika situationer kan 

innebära att behovet av att frigöra olika resurser som ansvar, arbetsengagemang och 

kreativitet. Här läggs den största vikten på samspelet mellan chef och medarbetare och här 

menas det att detta samspel är komplext och beroende av olika omgivande resurser där olika 

situationer kan uppstå speciellt genom att se detta över en längre tid. Det auktoritativa 

ledarskapet innebär att chefens personegenskaper spelar stor roll då chefens lyhördhet för 

medarbetarnas behov och önskemål har stor betydelse eftersom det måste tillgodoses inom 

ramen för verksamheten. På detta sätt kan chefen inta ett auktoritativt förhållningssätt som 

visar trovärdighet och kunnighet. Det fjärde ledarskapsmönstret kallas förändringsinriktat 

ledarskap och innebär att chefen på arbetsplatsen skapar visioner, tar risker, är positiv till och 

accepterar nya idéer samt är uppmuntrande till samarbete (Westlander 1993).  Det har gjorts 

studier där deltagarna har blivit tillfrågade om hälsofrämjande på arbetsplatsen och där har det 

kommit fram mera empirisk baserade ledarskapsstilar som de anställda ser det.  

 

Eriksson, Axelsson och Axelsson (2011) har studerat hälsofrämjande ledarskap och de har 

identifierat tre olika ledarskapsstilar som de benämner ledare som organiserar aktiviteter, 

ledaren har en stödjade roll och ledaren som utvecklar en hälsofrämjande arbetsplats 
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(Eriksson, Axelsson & Axelsson 2011).  Motiven bakom det hälsofrämjande ledarskapet var 

att minska sjukfrånvaron, att anordna bra tjänster till de boende i kommunerna och ordna med 

att rekrytera nya anställda. Eftersom viljan att i allra högsta grad minska på kostnaderna 

nämns sjukfrånvaron som en anledning till att ha ett hälsofrämjande ledarskap eftersom det 

tros kunna minska sjukfrånvaron. Respondenterna tillfrågandes efter kraven för att ha ett 

hälsofrämjande ledarskap i vilket de intervjuade svarade organisationens krav, 

karaktärsegenskaperna hos ledaren och det stöd som ledaren får (Eriksson m.fl. 2011). 

 

Eriksson med flera. (2011) menar att det borde undersökas hur ett hälsofrämjande ledarskap 

ska definieras och vad de vill uppnå med ett sådant ledarskap. Respondenterna var bland 

annat tillfrågade om deras syn på hälsa, hälsofrämjande, allmänt ledarskap och 

hälsofrämjande ledarskap. De var tillfrågade om deras åsikter hur de såg på huvudmotiven 

och kraven för att kunna ha och behålla ett hälsofrämjande ledarskap (Eriksson m.fl. 2011). 

 

En ledare som organiserar aktiviter ses som en ledare som sätter igång och stödjer aktiveter 

som har med hälsofrämjande och arbetstillfredställse för de anställda att göra. Aktiviteterna 

inkluderar att börja förbättra den fysiska hälsan och det psykosociala arbetet, och att 

regelbundet se över sjukfrånvaron. Ledaren med en stödjande roll beskrivs ha ett 

hälsofrämjande ledarskap genom att stödja och motivera de anställda individuellt. Ledaren 

benämns vara som en coach, som stödjer de anställda med att sätta upp klara och tydliga mål, 

är känslig för de anställdas behov och uppmuntrar utveckling av kompetens. Det kan 

poängteras att det är av betydelse att vara där, att som ledare synas, för att kunna förhindra 

och observera tidiga tecken på sjukfrånvaro bland de anställda. Några av de intervjuade hade 

en bred syn på hälsofrämjande ledarskap som involverade arbetsplatsen i stort. De menade att 

arbetsplatsen skulle förbättras på alla nivåer, på den individuella, grupp och 

organisationsnivån. Ledaren har ett ansvar att utveckla en hälsosam arbetsplats och det är bra 

att ha ett systematiskt arbetssätt för förbättringarna gällande det fysiska och pyskosociala 

arbetet (Eriksson m.fl. 2011).  

 

Studien har som avslutande tankar att konceptet hälsofrämjande ledarskap ofta är 

sammanlänkat med idéer om det goda ledarskapet till de anställdas hälsa. Forskarna pekar på 

att organisationens mål och ledarskapstrender verkar ha påverkat motiven såväl som kraven 

för att utveckla ett gott hälsofrämjande arbete (Eriksson m.fl. 2011). 

Hälsofrämjande ledarskapsegenskaper  

Resultatet i en studie av Dellve, Skagert och Vilhelmsson (2007) visade att med ökade 

ledarskapsegenskaper där ledarna använde sig av belöningar, respekt och uppskattning kunde 

det sammankopplas med en högre grad av frisknärvaro vid uppföljningarna i undersökningen. 

Ledarskaps strategier och hur ledaren såg på arbetsrelaterad hälsa visade sig ha en 

anmärkningsvärd påverkan på den ökade frisknärvaron. Detta gällde speciellt om ledaren eller 

företaget hade mål som tydligt var fokuserade på faktorer som var förändringsbara, i 

mångfokuserade projekt och i projekt som är riktade till att öka de anställdas medvetenhet om 

deras hälsa. Däremot visade det sig att hälsofrämjade strategier som enbart var fokuserade på 

att stärka individen, det professionella eller organisationens resurser var negativt 
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sammankopplat med frisknärvaron. I studien framkom att ledarskap, hälsofrämjande strategier 

och ledarnas attityder till anställdas arbetsrelaterade hälsa har betydelse för att kunna 

implementera utveckling och för att påverka de anställdas frisknärvaro (Dellve m.fl. 2007). 

 

Dellve med flera. (2007) nämner att det är svårt att finna empirisk data om hur 

ledarskapsegenskaper och strategier kan ligga till grund för ett hälsofrämjande arbete, detta är 

något forskarna vill att studien ska fokuserar på och utöka kunskapen om. Metoden som 

användes för att undersöka var ett och två års effekter av ledarskap kopplat till den långsiktiga 

arbetsnärvaron bland kommunanställda. Undersökningen gjordes genom att analysera 

ledarskapet kopplat till arbetsnärvaron med användning av ett tre års register med data om 

sjukfrånvaro, enkäter och kvalitativ kategorisering på varje enhet. Studien definierar anställda 

som långtidsfriska med hög frisknärvaro vilket innebär anställda som inte har tagit någon eller 

som mest sju sjukfrånvarodagar under ett års tid. Frånvaro som semester räknades bort liksom 

att ta hand om sjuka barn och graviditets eller föräldrarelaterad frånvaro.  

 

Ovan har det resonerats kring hur centralt det är att både företag och individer lägger ner sig 

kring hälsoarbete på arbetsplatserna. Vad som kan diskuteras kring det här är vad 

arbetsmiljölagen har för bestämmelser kring hälsoarbetet på arbetsplatser. 

Hälsofrämjande genom det sociala 

Livsstil, resurser och politik är det som komplicerar det hälsofrämjande arbetet. Mänskliga 

beteenden sker inte i isolering och ensamhet utan snarare genom sociala sammanhang som 

varierar bland individer. När det fokuseras på ett hälsofrämjande ska det inte ses genom ett 

individuellt plan utan det ska fokuseras på livsstilsstrukturer (Rutten 1995). Det teoretiska 

begreppet kring livsstilsstrukturen skiljer sig åt från den ofta använda synonymen 

livsbeteende. Det senare nämnda konceptet fokuserar på individ nivå, beskrivande mönster av 

beteende samt på vilket sätt individer organiserar sitt vardagliga liv. I kontrast till detta 

fokuserar termen livsstil på sociala grupper, vars medlemmar delar specifika mönster av 

livsbeteende (Rutten 1995). 

      

Med detta i åtanke kan det funderas kring de problem som handlar om att förändra 

ohälsosamma livsstilar hos individer. Det kan beröra frågor kring om det är individuella 

beteenden eller kollektiva beteenden som ska behandlas. Det här betyder att människors 

beteende kan förändras på olika sätt och ett sätt att göra det individuellt är genom att försöka 

förändra en specifik individs vana genom till exempel ett nikotinplåster till den som röker. Ett 

annat sätt kan vara att ett kollektivt beteende förändras och det kan göras genom att ändra på 

en norm exempelvis genom att förbjuda rökning på allmän plats som restauranger. Då ändras 

ett kollektivt beteende och en norm vilket också kan göra att fler människor bli påverkade av 

förändingen än bara en enskild individ. Det är bra att ha i åtanke att problemet som här kan 

uppstå med den kritiska massan av befolkningen och de personer som inte gillar den här 

förändringen (Rutten 1995). För att stödja det resonemang som Rutten för så menar Berkman 

(1995) att individer inte lever i ett vakuum, utan befinner sig i en social miljö och har många 

sociala relationer till en mängd människor. Det har gjorts undersökningar som visat att det 

sociala har en stark koppling till hälsa och att avsaknad av sociala relationer ökar risken för 
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sjukdomar som exempelvis cancer, hjärtproblem. Forskning om sambandet mellan 

immunologiska parametrar och sociala relationer när partner avlider visade att den 

kvarlevande partnern genom förtvivlan och sorg hotades med att få minskning i 

immunförsvaret (Berkman 1995). 

Arbetsmiljölagen 

I Arbetsmiljölagen (1977: 1160 s. 257) står det klart och tydligt att en arbetsgivare har som 

krav att skydda sina anställda från ohälsa och olycksfall. Kapitel 3, § 1a framgår det att 

”Arbetsgivaren och arbetstagaren skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” 

(Göransson & Garpe 2011, s. 259). Dessutom framgår det av Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 2 

att ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan 

leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 

undanröjs”  (Göransson & Garpe 2011, s. 259). Folktandvårdens sätt att uppfylla 

Arbetsmiljölagens krav är genom att använda sig av hälsoinspiratörer som i sin tur ska bidra 

till att påverka sina medarbetare till en bättre hälsa.  

 

2.3 Hälsoinspiratör  

Folktandvården Värmland arbetar med hälsofrämjande ledarskap genom något som kallas för 

hälsoinspiratörer. Syftet med det hälsofrämjande arbetet inom folktandvården i Värmland 

handlar om att de vill skapa förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och hälsa. De 

vill att medarbetarna ska må bra och lyckas väl i sitt arbete. Syftet är att de vill hitta de 

friskfaktorer som leder till ork, lust och glädje hos medarbetarna samt att de laddar deras 

batterier. Folktandvården tror att om de kan få hälsosamma arbetsplatser kan det leda till att 

verksamheten och ekonomin vinner på att de anställda blir alltmer hälsosamma. Tanken med 

hälsoinspiratörernas arbete är att en frivillig person från respektive klinik ska vara med och 

bidra till ett hälsofrämjande arbete. Folktandvården vill uppnå resultat som friskare 

medarbetare, högre frisknärvaro, ökad trivsel, ökad effektivitet, bättre ekonomi samt få ett 

attraktionsvärde genom att bli effektivare i konkurrens gentemot andra. 

 

Syftet med hälsoinspiratörernas roll är att de ska illustrera värdet av en god hälsa, de ska 

hjälpa till och bidra med att öka medvetandet kring hälsa hos de övriga medarbetarna. De ska 

finnas där och hjälpa till att stärka individen och motivera personen till att på egenhand med 

eget ansvar göra medvetna och aktiva val vad gäller levnadsvanor som gynnar den egna 

hälsan. Tanken är att hälsoinspiratörerna ska kunna vara med och hjälpa klinikcheferna med 

hälsoarbetet på respektive klinik, som hälsoinspiratör ska de leda exempelvis pausgympa, 

pausmassage, promenadgrupper, stavgång och lunchpromenader. Hälsoinspiratörerna ska ta 

initiativ till aktiviteter som hälsovecka, föreläsningar, pröva-på-aktiviteter och motionspoäng. 

De kan ordna med hälsofrukost och hälsofika. 

 

Att samordna aktiviteter utanför arbetstid är något som hälsoinspiratör också kan göra, som 

exempelvis bowling, tipspromenad, cykelutflykt och grillkvällar. De ska även föra ut 

information om olika aktiviteter som finns, olika träningsmöjligheter, möjligheten till 
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friskvårdsersättning samt olika lagtävlingar där de kan tillsammans delta i, som vårruset. Här 

syns vikten av samspelet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är arbetstagarna som är 

hälsoinspiratörer och med arbetsgivarens hjälp kan de bedriva ett ledarskap i hälsans tecken 

med de olika aktiviteterna. Kort sagt kan det säga det att hälsoinspiratörens roll är att 

inspirera, informera och medvetandegöra, sedan är det upp till varje individ att ta ett eget 

ansvar för sin hälsa. 

Konsekvenser av ohälsa 

Som framgick ovan är hälsofrämjande ledarskap till god hjälp för att främja bättre ekonomi 

hos företag. Hälsoinspiratörernas arbete med fokusering på hälsa kan öka medvetenheten hos 

medarbetarna och leda till en godare ekonomi hos arbetsgivaren, eftersom deras arbete i 

längden kan bidra till att kostnaderna för sjukfrånvaron minskar. Kostnad av inaktivitet och 

övervikt kan få negativa konsekvenser för en organisations ekonomi. Det här en konsekvens 

av ohälsa och det har gjorts en studie om ekonomiska kostnader av Coldits (1999). I studien 

undersöktes den ständigt ökande latheten bland populationen i USA och som konsekvens av 

detta har de blivit alltmer överviktiga. I studien framkom det hur mycket inaktivitet, övervikt 

och ohälsa kostar länder med etablerade marknadsekonomier. Det fokuseras på de direkta 

kostnaderna för att behandla övervikt och de indirekta kostnaderna som kommer med förlorad 

produktivitet i arbete och förlorad inkomst orsakat av förtidig dödlighet (Coldits 1999).  

 

Coldits (1999) nämner att det finns olika orsaker som kan leda till övervikt, exempelvis 

hjärtproblem, depression och ångest, typ II diabetes och koloncancer. Resultatet från studien 

visade att direkta kostnader från minskad aktivitet har uppmäts till cirka 24 miljarder dollar 

för USAs hälsovårds kostnader. En annan direkt kostnad kommer ifrån övervikt, definierat 

som en BMI högre än 30, och visar kostnader runt totalt 70 miljarder dollar (Coldits 1999).  

 

Forskare har kommit fram till att de direkta kostnaderna från de båda kan räknas med att vara 

9,4 procent av de nationella hälsovårdskostnaderna i USA (Coldits 1999). Inaktivitet med all 

dess olika hälsokonsekvenser representerar en faktor som går att påverka och som fortfarande 

är en stor del av kostnaderna inom hälsosjukdomar, som är vanligast i länder som har lätt 

tillgång till mekaniska färdmedel och som har mycket kontorsarbeten.  

 

Om ett företag arbetar med hälsa i hög grad kan negativa konsekvenser följa på grund av att 

arbetsgivaren lägger ner för mycket fokus på hälsa på arbetsplatsen (Menckel & Österblom 

2000). Ytterligare ett exempel som kan få en negativ konsekvens kan vara när arbetsgivaren 

anser att ansvaret för varje enskild medarbetares hälsa hamnar på medarbetaren själv. 

Individen måste ta ansvar för sin egen hälsa, vilket då innebär att individen själv kan välja hur 

de ska utöva sin hälsa och det är inte säkert alla anställda har den möjligheten. Menkel och 

Östblom (2000) pekar på att arbetsgivarna menar att den friheten kan handla om att 

arbetstagaren ska sporta mer, äta bättre mat, sola måttligt, sova många timmar, sluta röka samt 

leva med ett tryggt och socialt umgänge omkring sig. 

 

Ytterligare en negativ följd som kan förekomma är att det läggs för mycket fokus på de 

individer som kallas långtidsfriska. Långtidsfriska är de individer på en arbetsplats som står ut 
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med diverse elände och som är motståndskraftiga mot mycket av det som sker i 

organisationen. Det får inte glömmas bort att organisationer bör skapa förutsättningar för god 

hälsa eller ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Intresset för medarbetarnas hälsa 

hamnar hos organisationen och dess ägare när det kommer till produktion och lönsamhet. 

Ägarna har ett intresse och behov av att de anställda är produktiva i sitt sätt att arbeta. Är de 

anställda produktiva behöver de ges möjligheten att bevara eller förbättra sin hälsa. Det kan 

sammanfattas på samma sätt som vad arbetsmiljölagen säger, det ligger lika mycket i 

arbetsgivarens intresse som hos den enskilde individen att skapa förutsättningar för god hälsa 

på arbetsplatsen och en hälsosam organisation (Menckel & Österblom 2000). 
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3 Metod 
 

 

Det som kommer att tas upp i det här kapitlet är val av metod och varför metoden valts, hur 

enkäten har designats, urvalsmetod, hur data har insamlats och bearbetats, reflektion kring 

validitet och reliabilitet, redogörelse för hur vi har förhållit oss till de etiska kraven och en 

avslutande metoddiskussion. 

 

 

Det som kommer att tas upp i det här kapitlet är val av metod och varför metoden valts, hur 

enkäten har designats, urvalsmetod, hur data har insamlats och bearbetats, reflektion kring 

validitet och reliabilitet, redogörelse för hur vi har förhållit oss till de etiska kraven och en 

avslutande metoddiskussion. 

 

I valet mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning valdes den kvantitativa. En kvalitativ 

undersökning baseras på mjuka data där materialet samlas in genom intervjuer, tolkande 

analyser och verbala analyser. I en kvantitativ undersökning baseras data på mätningar och 

statistiska bearbetningar av insamlad data via enkät (Patel & Davidson 2011). Syftet med 

studien är att undersöka i vilken omfattning som hälsoinspiratörernas arbete bidrar till att 

medarbetas hälsa påverkas. För att besvara syftet har tre frågeställningar utvecklats. 

Frågeställningarna handlar om hur hälsoinspiratörernas arbete påverkar medarbetarnas 

fysiska, psykiska och sociala hälsa. 

 

En anledning till varför vi inte använder kvalitativ undersökning inom problemområdet 

hälsofrämjande är att det redan finns omfattande kunskap i ämnet och det behöver inte stärkas 

för stunden. I kvalitativ metod är det alltid en ständig diskussion om intervjueffekten, alltså 

den påverkan intervjuaren gör på respondenten (Ejlertsson 2005), vilket undviks i en 

webbaserad enkät där forskaren och deltagarna inte träffas.  

 

 I linje med undersökningens syfte kan en kvantitativ ansats samla information om de 

generella och överskådliga attityderna kring hälsa. En annan fördel med kvantitativ metod är 

kostnaden, vilket i den här undersökningen är väldigt låg på grund av att den är webbaserad. 

En kvantitativ metod har lättare att nå ut till ett större geografiskt område (Ejlertsson 2005), 

vilket är speciellt betydelsefullt för den här undersökningen eftersom organisationen har gett 

tillstånd till deras anställda som är utspridda i hela Värmlands län. Fördelarna med att ha en 

enkät är att kunna nå ut till fler människor och kan generalisera vad populationen säger 

(Djurfeldt med fl. 2010). 

 

Organisationen har dels gett oss en möjlighet till att genomföra en totalundersökning och dels 

inneburit en träff med hälsoinspiratörerna som båda gav oss bra underlag till att skapa 

frågebatteriet. Det var de här två möjligheterna som gjorde att det lutade åt att genomföra en 

kvantitativ undersökning istället för en kvalitativ undersökning. Data kommer att presenteras 

genom siffror och statistik, vilket passar bäst in för att undersöka frågeställningen.   
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3.1 Urval 

I den här undersökningen sker det en totalundersökning av alla anställda på den valda 

organisationen. Totalundersökning innebär att hela populationen undersöks, vilka är de 

individer som är målet för undersökningen (Ejlertsson 2005). Här är populationen alla 

anställda på Folktandvården Värmland, vilket är kriteriet för att delta i undersökningen. 

Sammanlagt deltog 406 deltagare i undersökningen och av dem har 350 deltagare 

hälsoinspiratörer på sin arbetsplats. Av de 406 deltagarna var 88 procent kvinnor och 12 

procent män. Yrkeskategorierna och deltagarna är uppdelade mellan 7 procent klinikchefer, 

20 procent tandläkare, 27 procent tandhygienister och 46 procent tandsköterskor.  

 

Deltagarnas ålder är uppdelat i fyra ålderskategorier och kategori 1 är mellan åldern 18-34 

och det är 9 procent av deltagarna. Kategori 2 är mellan åldern 35-44 och det är 17 procent av 

deltagarna. Kategori 3 är mellan åldern 45-54 och det är 26 procent av deltagarna. Kategori 4 

är i åldern 55+ och det är 48 procent av deltagarna.  

 

3.2 Design 

Bakgrunden till enkätens utformning och design är att organisationen önskade öka 

kunskaperna om hälsoinspiratörernas arbete. Organisationen erbjöd att skicka ut enkäten till 

alla anställda genom deras intranät. Studien startade med en teorigenomgång där definitioner 

av hälsa valdes ut. Därefter genomfördes en informationsträff med organisationens 

hälsoinspiratörer där de presenterade sitt arbete. Efter att ha samlat in information om teorier 

kring hälsa och hälsoinspiratörer kunde enkäten börja konstrueras.  

 

Enkäten är designad efter tratt tekniken. Tratt tekniken är en metod att organisera ordningen 

frågorna kommer i och tekniken börjar med allmänna, generella frågor och går sedan vidare 

till “svårare” och mer specifika frågor i mitten av enkäten (Patel & Davidson 2011). Enkäten 

är uppbyggd ur problemområdena fysisk, psykisk och social hälsa.  Frågebatteriet inleds med 

att ställa bakgrundsfrågor och några andra lättare frågor att svara på, som enligt tratt tekniken 

är ett bra sätt att inleda enkäten på. Bakgrundsfrågorna är kön, ålder, yrke. De lättare frågorna 

är om deltagarna har hälsoinspiratörer eller inte på sin arbetsplats och om de i så fall önskar 

att de hade det. Efter att ha sållat bort de deltagare som inte har en hälsoinspiratör på sin 

arbetsplats kommer mera specifika frågor, där det frågas efter deltagarnas åsikter och att de 

tar ställning till vissa påståenden som handlar om de tre problemområdena. Deltagare som 

inte kunde svara på hela enkäten på grund av att de inte hade en hälsoinspiratör fick svara på 

en ytterligare fråga som endast var riktade emot dem, vilket frågade efter om de ville ha en 

hälsoinspiratör på sin arbetsplats. Sammanlagt är det 18 frågor i enkäten, se bilaga 2.  

 

Variabler är ett ord som kan benämnas som en egenskap som studeras. Enkäten börjar med 

frågor som tar upp bakgrundsvariabler, vilka är kön, ålder och yrke. Variablerna för hela 

undersökningen är hälsa och hälsoinspiratör. Anledningen till att använda sig av 

bakgrundsvariabler är att ta reda på bakgrundsinformation från de som deltar i 

undersökningen. Det innebär att en bredare bild av undersökningen framkommer när det 

sedan blir dags för att analysera resultatet (Ejlertsson 2005). Åldern delades in i 
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åldersintervaller redan från början dels på grund av att det är upp till drygt 400 personer som 

svarar på enkäten så det sparar tid åt oss samt så tyckte företaget att ett åldersintervall i skulle 

passa dem bättre då deras anställda är vana det sedan tidigare undersökningar.  

 

Enkäten har utformats genom fasta svarsalternativ på ett varierat sätt, allt för att 

respondenterna inte ska tappa motivationen till att besvara frågorna i enkäten. Därför består 

enkäten av olika svarsalternativ och olika skalor där respondenterna kan fylla i vad de anser i 

den exakta frågan. Fasta svarsalternativ innebär att den som besvarar enkäten svarar på en 

fråga genom att välja ett eller flera svar som är formulerade i förväg (Patel & Davidson, 

2011). Det finns några öppna frågor som deltagarna kan skriva mer fritt på, för att deltagarna 

ska kunna tillägga med ytterligare åsikter för att undvika questionaire fallacy, vilket betyder 

att deltagarna fyller i ett svar fastän det inte instämmer med vad deltagaren verkligen tycker 

vilket sker enbart för att enkäten har fasta svarsalternativ som inte innehåller det alternativ 

deltagaren vill svara. Det här ger en fel data som inte är lätt att upptäcka om det inte görs en 

pilotstudie (Hayes 2000).   

 

Frågorna i enkäten är utformade med standardisering och strukturering i tanken. Det här gör 

det lättare för deltagarna att förstå frågorna och undvika missförstånd. Med grad av 

standardisering så handlar det om frågornas utformning och hur svarsalternativen är 

formulerade. Genom att ha många fasta svarsalternativ finns det en hög grad av 

standardisering. Med grad av strukturering avses i vilken utsträckning frågorna formuleras så 

att de inte är fria att tolkas av den som ska besvara dem, utan frågorna ska vara tydliga att 

förstå. Formuleras en enkät med hög grad av standardisering och hög grad av strukturering 

innebär det att enkäten består av frågor formulerade med bara fasta svarsalternativ (Patel & 

Davidsson 2011).  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom en webbaserad enkät som administrerades genom folktandvårdens 

intranät. Studien genomfördes i samband med att folktandvården genomförde sin egen 

ordinarie medarbetarundersökning. Efter de tre veckorna som deltagarna hade på sig att 

besvara enkäten samlades rådata in i organisationens dataprogram. Rådata heter det när den 

insamlande datan inte är bearbetad eller analyserad (Patel och Davidsson 2011).  

Rådata från enkäten skickades vidare i en Excel fil för att analyseras. Resultatet gjordes om 

till statistik och siffror genom dataprogrammet IBM SPSS Statistics 20.   

 

3.4 Genomförande 

Enkäten utgår ifrån en deduktiv ansats som utgår ifrån en befintlig teori, definitioner av hälsa 

och insamlade data om hälsoinspiratörernas arbete. Det deduktiva synsättet innebär att följa 

bevisandets väg och innebär att utifrån befintliga teorier och allmänna principer dra slutsatser 

om särskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin förklaras olika hypoteser som studeras 

ute i verkligheten, därefter bestäms vilken information som ska samlas in och hur 
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informationen ska tolkas (Patel & Davidson 2011). Studien resultat kommer att analyseras 

med hjälp av de teorier som redogörs i teorikapitlet.  

  

Utifrån detta skapade vi en enkät som mätinstrument för att kunna studera teorin ute i 

verkligheten bland de anställda. Enkätfrågorna är utformade för att besvara studiens 

frågeområden med psykisk, fysisk och social hälsa och hur hälsoinspiratörerna påverkar de 

anställda.  

 

Vår enkät var en del av en större medarbetarundersökning som organisationen gjorde. 

Hälsoinspiratörsenkäten låg längst bak tillsammans med syfte och förord där vi beskrev i ett 

följebrev vad enkäten kommer handla om. Den färdiga enkäten lades in i organisationens 

egna data program och enkäten formades så att den passade folktandvårdens färger och logga. 

Organisationen hade också delgett sina anställda och klinikchefer med tydlig information om 

att en enkätundersökning kommer ske så alla var väl medvetna och införstådda i att enkäten 

skulle skickas ut. Anställda hade tre veckor på sig att besvara enkäten. Alla svar skickas som 

rådata via mejl i ett excel format som överfördes till SPSS.     

 

3.5 Databearbetning 

I resultatanalysen används både univariat och bivariat analys för att få ut det mesta av rådatan. 

I en univariat analys analyseras en variabel och i en bivariat analys studeras sambandet mellan 

två variabler (Djurfeldt m.fl. 2010). En variabel är en egenskap som studeras hos en individ 

och kan vara både kvalitativ och kvantitativ. En kvantitativ variabel har numeriska mätvärden 

som mäter exempelvis ålder och längd. En kvalitativ variabel är icke numerisk och istället 

används klassificering exempelvis kön och civilstånd. De båda variabeltyperna används i en 

enkätundersökning (Ejlertsson 2005). Frekvenstabeller kopplas till univariat analys eftersom 

det bara används en variabel i tabellen. Korstabeller kopplas till bivariat analys eftersom det 

används två variabler i en tabell för att på så vis studera om det finns något samband 

variablerna emellan (Patel & Davidson 2011). Frekvenstabeller och korstabeller är skapade i 

SPSS och sedan omgjorda i excel till exempelvis tabeller och diagram.  

 

Svarsalternativen består av olika skalor, där det mäts allt från nominalskala, ordinalskala och 

kvotskala. Nominalskalan kategriserar exempelvis kön och ålder, ordinalskalan rangordnar 

svaren men ger ingen djupare information angående avståndet mellan svaren exempelvis 

placering i en tävling där de tävlande kan komma 1:a, 2:a eller 3:a. Kvotskalan rangordnar 

svaren och avståndet mellan svaren är exakt lika, vilket betyder att den här datan är mest 

innehållsrik exempelvis ålder, längd och vikt (Patel & Davidson 2011).   

 

I enkäten används även Likert-skalan och Likert likande skalor vilket är attitydskalor för att 

mäta deltagarnas uppfattningar om organisationens hälsoarbete, vilket utgör underlag för 

ordinaldata. Svarsalternativen är olika på frågorna för att anpassa dem bäst till frågan. Likert-

skalan består av olika påståenden inom samma ämnesområde där respondenterna sedan ska 

instämma eller ta avstånd från med hjälp av en fem gradig skala. Standardsvarsalternativen i 

skalan är, instämmer helt och instämmer inte alls. De här två påståendena anges i 
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ytterpunkterna av skalan (Ejlertsson 2005). Det används även andra typer av attitydskalor, en 

del med fyra och sex svarsalternativ, vilket kallas en Likert likande skala.  

 

De centralmått som används i undersökningen är typvärde, median och medelvärde. För de 

kvalitativa variablerna används nominal och ordinalskalan, där typvärde och medianvärde 

mäts. Typvärdet mäter vad som har besvarats flest gånger av respondenterna och är kopplat 

till nominalskalan. Medianen mäter värdet för det mittersta, vilket betyder att när svaren 

rangordnas väljs det svar som står i mitten. Medianen är kopplad till ordinalskalan. För de 

kvantitativa variablerna används kvotskalan där medelvärde är centralmåttet. Medelvärdet 

mäts genom att samla alla svar respondenterna gett på en fråga delat med antalet svar som 

kommit in (Djurfeldt m.fl. 2010).  

 

Det spridningsmått som kommer att användas i undersökningen är standardavvikelsen. 

Standardavvikelsen (SD) anger spridningen runt medelvärdet. Ju lägre siffra som 

standardavvikelsen visar desto närmare är respondenternas svar runt medelvärdet. Ju högre 

siffra standardavvikelsen visar desto högre spridning kring respondenternas svar (Djurfeldt 

m.fl. 2010). 

 

3.6 Bortfall 

Det finns två olika former av bortfall, internt och extern bortfall. Med externt bortfall avses en 

person som i urvalet vägrar att delta i undersökningen. Det kan också vara att den personen 

inte har möjlighet att delta. Om det däremot bara skulle vara bortfall på enstaka frågor i 

enkätformuläret så kallas det för internt bortfall. Är det ett för stort bortfall kan det uppstå en 

stor osäkerhet när resultatet ska tolkas. Ju större bortfall desto svårare att göra 

generaliseringar till populationen. Det som kan göras för att minska på bortfallet är att skriva 

ett följebrev till enkäten samt gå ut med påminnelser (Ejlertsson 2005). För att minska 

bortfallet i den genomförda enkätundersökningen gick ledningen på organisationen ut med 

kontinuerliga påminnelser om att en enkätundersökning kommer att genomföras. 

Påminnelserna gick ut innan det var dags för enkäten att komma ut och det gjordes för att göra 

de anställda medvetna om vad som kommer ske samt att hela tiden uppdatera de anställda om 

att inte glömma bort att svara på enkäten. Det verkar ha haft bra resultat. 

 

Den aktuella undersökningen på Folktandvården Värmland fick 88 procent svarsfrekvens av 

100 procent, 406 av 460 anställda svarade på enkäten. Det är en klart godkänd svartfrekvens 

angående det externa bortfallet. Inget internt bortfall förekom. Inom hälsoområdet är det 

vanligt att bortfallet är relativt lågt med en svarsfrekvens runt 80 procent, med förutsättningen 

att enkäten är väl utarbetad (Ejlertsson 2005). De sex första frågorna besvarades av alla 406 

deltagare. De resterande frågorna handlar om hälsoinspiratörernas påverkan på de anställdas 

hälsa vilket gjorde att frågorna besvarades av 350 anställda, vilket betyder att 56 stycken av 

dem inte hade en hälsoinspiratör på sin arbetsplats. 
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3.7 Reliabilitet och validitet 

För att avgöra om undersökningen verkligen mäter deltagarnas åsikter om hälsa och om 

hälsoinspiratörernas arbete påverkar medarbetarnas hälsa måste enkätfrågornas validitet och 

reliabilitet bedömas.  

 

Reliabiliteten avser att undersöka om frågorna har ställts på ett korrekt sätt. Om frågorna 

skulle vara ställda på ett sätt som är lätt att missuppfatta eller kan tolkas olika kan det göra att 

det blir stor slumpvariation i svaren. För tillförlitligheten i reliabiliteten handlar om hur väl 

mätinstrument står emot slumpinflytanden av olika slag. Det kan uppstå ett felvärde i det 

resultat undersökningen ger och det felvärdet beror på brister i mätinstrumentets 

tillförlitlighet. Felvärdet kan bero på olika faktorer som inte går att ha kontroll över. När 

enkäter görs är det svårt att kontrollera tillförlitligheten men ett sätt det kan göras på är att på 

bästa sätt försäkra sig om att de individer som ska besvara enkäten uppfattar frågorna på 

samma sätt som de som har konstruerat den (Patel & Davidson 2011).  

 

Validitet handlar om att frågorna i undersökningen måste ställas på ett sådant sätt att 

forskaren verkligen mäter det som avses att mäta. Det är grundläggande att det finns en 

teoretisk bas att stå på när frågorna utformas (Ejlertsson 2005). Det finns olika sätt att stärka 

validiteten. En av dem är innehållsvaliditet som innebär att teorin har gjorts om till variabler 

som sedan översätts till enskilda frågor (Patel & Davidson 2011). 

 

Enkätfrågorna är utformade efter information som getts av organisationen. Informationen 

kommer ifrån en informationsträff där hälsoinspiratörerna berättade om hur deras arbete ser ut 

och hur deras arbete fortskrider. Innehållsvaliditen stärks genom att använda informationen 

om hälsoinspiratörer samt koppla det till teori om hälsa och de definitioner om hälsa som har 

valts att utgå ifrån. Definitionen har skalats ner till tre olika variabler, fysiskt, psykiskt och 

socialt.  

 

För att kunna få hög reliabilitet kan forskaren använda sig av olika metoder för att studera 

reliabiliteten. Den ena metoden kallas test-retestmetoden (Ejlertsson 2005). Test-retest är en 

metod för att kunna styrka reliabiliteten genom att skicka ut enkäten till samma grupp 

deltagare två gånger för att jämföra svaren emot varandra (Hayes 2000).  Den andra metoden 

kallas den interna konsistensen. Ett index av frågor konstrueras med hjälp av variabler och ser 

hur frågorna är korrelerade med varandra för att gemensamt mäta ett förhållande. Frågornas 

reliabilitet kontrolleras genom Cronbachs Alpha (Ejlertsson 2005). Cronbachs Alpha 

undersöker hur frågorna i indexet samvarierar med varandra och mäts mellan siffrorna 0-1. 

Om Cronbach Alpha värdet skulle visa 0 så finns det ingen samvariation alls emellan frågorna 

och skulle värdet visa det högsta 1,0 skulle det betyda att indexet av frågorna skulle 

samvariera helt perfekt, vilket är omöjligt och därför kan det inte uppnås. En accepterad 

Cronbach Alpha har ett värde runt 0,7 eller högre, vilket betyder en hög intern konsistens 

(Ejlertsson 2005).   

 

Den interna konsistensreliabiliteten i den här undersökningen har mätts genom att ett antal 

frågor har kontrolleras med hjälp av Cronbach Alpha som påvisade de godkända siffrorna; 
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fråga 7 - .93, N 6. Fråga 8 - .90, N 6. Fråga 10 - .91, N 4. Fråga 12 – .98, N 4. N är antalet 

underfrågor som är under huvudfrågan. Re-test metoden har inte genomförts i den här 

undersökningen.  

3.8 Etiska aspekter av undersökningen 

När en undersökning görs måste hänsyn tas till forskningsetiska aspekter där det är av största 

vikt att de som gör undersökningar ställer väsentliga frågor samt att undersökningen håller 

god kvalitet. Det är inte okej att utsätta individer för psykisk eller fysisk press, förödmjukelse 

eller kränkning. För att förhålla sig till de forskningsetiska aspekterna när det görs 

undersökningar eller uppsatsarbete så finns det fyra övergripande etiska regler att tänka på 

(Patel & Davidson 2011). 

 

Den första övergripande etiska regeln är informationskravet, vilket handlar om att den som 

ska utföra forskningen måste informera de parter som är berörda om forskningsuppgiftens 

syfte (Patel & Davidson 2011). Informationskravet kan uppfyllas genom att ge informationen 

skriftligen via ett följebrev. I följebrevet ska det skrivas enkelt och sakligt så de som ska 

genomföra enkäten förstår vad det handlar om (Ejlertsson 2005). Undersökningen på 

Folktandvården i Värmland började med att ta kontakt med berörda parter. Tillsammans 

bestämdes det vilken metod som skulle genomföras och därmed gavs tillstånd till att 

genomföra undersökningen i deras verksamhet. Efter det gick organisationens ledning ut till 

klinikcheferna på respektive klinik och talade om för dem att det kommer genomföras en 

webbaserad enkätundersökning. Klinikcheferna fick tala om för sina anställda att en 

undersökning kommer genomföras via deras intranät på webben. Därmed blev 

informationskravet väldigt tydligt samt att det i samband med enkätens utskick fanns med ett 

följebrev, se bilaga 1, där det tydligt talades om att det är frivilligt att delta samt vilka det är 

som genomför undersökningen. 

 

Den andra etiska aspekten kallas samtyckeskravet och innebär att de som ska delta i 

undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Patel & Davidson 2011). 

Tilläggas bör att de som väljer att svara på en enkät därmed samtycker till att delta i 

undersökningen (Ejlertsson 2005). Vad gäller samtyckeskravet så var det tydligt med 

frivilligheten att delta samt att de bestämmer själva över sin medverkan men att om de svarar 

på enkäten så har de gett sitt samtycke till att delta. 

 

Det tredje kravet kallas konfidentialiteskravet och betyder att de uppgifter som finns om de 

som deltar i undersökningen ska ges största konfidentialitet samt att personuppgifter måste 

förvaras så obehöriga personer inte kan ta del av uppgifterna (Patel & Davidson 2011). När 

det kommer till konfidentialitetskravet så kommer det inte gå identifiera någon i 

undersökningen och det kan garanteras att ingen utomstående kommer att få tillgång till 

informationen. Enkäten skickas ut till ungefär 460 medarbetare vilket innebär att det inte 

kommer gå identifiera någon av de deltagare som samtycker till att medverka i 

undersökningen. Även om det skulle bli en del bortfall är det många som svarat vilket gör det 

omöjligt att kunna urskilja och identifiera en enskild individ.  

 



27 

 

Det fjärde och sista kravet kallas nyttjandekravet och innebär att de uppgifter som samlas in 

om enskilda personer endast får användas i det aktuella forskningssyftet (Patel & Davidson 

2011). Vad gäller nyttjandekravet kommer materialet användas för forskningens syfte och inte 

till något annat ändamål.  

 

Det är av största vikt att inte ställa fel typer av frågor som inte har med undersökningen att 

göra och att frågorna inte är för känsliga att svara på. Eftersom undersökningen baseras på det 

arbete hälsoinspiratörerna gör på folktandvården kommer resultatet att redovisas på en 

informationsträff tillsammans med hälsoinspiratörerna.  

 

3.9 Metoddiskussion 

Den metod som användes passar oss båda två väl, på grund av att vi har tidigare erfarenheter 

av att genomföra kvantitativa undersökningar. Dock är ingen av oss van att utföra en så 

omfattande undersökning som i den här storleken. Det här kan påverka kvaliteten på 

undersökningen, eftersom det är lätt för oss att missa nödvändiga element som är 

betydelsefulla. Vår relativa oerfarenhet med vetenskaplig undersökning reflekteras i hur säkra 

vi är med att hantera de mätverktyg som används i en kvantitativ ansats exempelvis Chi 2 test.  

 

Urvalet som används är totalundersökning, vilket är en bra urvalsmetod om så är möjligt. 

Dock finns det andra urvalsmetoder som kan ha passat bättre in på syftet och frågeställningen. 

Vi fick visserligen tillgång till alla anställda i organisationen, men frågan är om det var 

nödvändigt att ha med allas åsikter eller om det hade räckt att göra ett slumpmässigt urval, 

vilket betyder att vi hade fått en miniatyr format av populationen (Patel & Davidson 2011). 

Materialet skulle då ha blivit mer hanterbart och enklare att använda.  

 

Enkätens design kunde gjorts bättre genom att ha mer likande skalor på fler frågor. Det hade 

blivit lättare att samvariera dem i analysen men det betyder inte att vi hade få ut bättre data 

från det. I nuläget har nästan alla frågor olika svarsalternativ, vilket vi borde ha tänkt på när vi 

konstruerade enkäten i början.  

 

Det hade varit bra om vi hade haft möjlighet att genomföra en pilotstudie. Pilotstudien kunde 

ha gett oss information om något i enkäten var oklart eller svårt att förstå. Vi hade av den 

informationen kunnat ändra om och förbättrat enkäten innan vi skickade ut den till hela 

organisationen. En pilotstudie kan fånga mätfel i frågekonstruktionen som beror på att 

frågorna kanske missuppfattas eller inte förstås (Patel & Davidson 2011). För att kunna styrka 

reliabiliteten hade det varit värdefult att ha genomfört en test-retest, vilket hade gett en 

reliabilitetskoefficient som kunde ha sagt att resultatet var reliabelt att använda (Ejlertsson 

2005).  

 

Eftersom frågebatteriet är skapad av oss kan vi inte veta säkert hur validiteten faktiskt ser ut 

eftersom frågebatteriet inte har blivit testad av andra forskare. Därför kan det finnas en risk att 

deltagarna har svarat på enkätfrågorna på ett annat sätt än vad avsikten var från början. 
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4. Resultat och analys 
 

 

I kapitlet nedan kommer resultatet av undersökningen redovisas i tabeller och diagram. 

Därefter kommer resultatet att analyseras med stöd av de teorier som redogjordes för under 

teorikapitlet.   

 

4.1 Resultat 

Resultatet har analyserats i dataprogrammet IBM SPSS statistics data editor 20. Sammanlagt 

deltog 406 anställda undersökningen. Då några kliniker saknade hälsoinspiratörer blev det 

totalt 350 personer som besvarade samtliga frågor i enkäten. 

 

Det var 356 kvinnor och 50 män som besvarade enkäten. Yrkeskategorierna och deltagarna är 

uppdelade mellan 28 klinikchefer, 80 tandläkare, 111 tandhygienister och 187 tandsköterskor. 

Deltagarnas ålder är uppdelade i fyra ålderskategorier och kategori 1 är mellan åldern 18-34 

och det är 37 deltagare. Kategori 2 är mellan åldern 35-44 och det är 69 deltagare. Kategori 3 

är mellan åldern 45-54 och det är 107 deltagare. Kategori 4 är i åldern 55+ och det är 193 

deltagare.  

 

Det finns ett fåtal kliniker som inte har hälsoinspiratörer, 7 klinker och det är 43 deltagare 

som visste att de inte hade hälsoinspiratörer på sin arbetsplats och 13 visste inte om de hade 

någon hälsoinspiratör och deltog därför inte i hela enkäten.   

 

Av de 56 medarbetare som inte hade hälsoinspiratör svarade 56 procent att de skulle vilja ha 

en hälsoinspiratör och 9 procent svarade att de inte ville ha hälsoinspiratör. De återstående 46 

procenten hade ingen åsikt i frågan.  

 

Fråga 6: Hur länge har det funnits en hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Andel anställda med hälsoinspiratörer 
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Majoriteten av deltagarna, 54 procent, har haft en hälsoinspiratör på sin arbetsplats i cirka 1,5 

år. Det är 36 procent av deltagarna som har haft en hälsoinspiratör i cirka 1 år och 10 procent 

har haft en hälsoinspiratör i mindre än sex månader.   

 

Fråga 7. I vilken utsträckning anser du att hälsoinspiratörernas arbete har effekt på din 

fritid, ditt humör, din fysiska hälsa, din relation till dina medarbetare och din psykiska 

hälsa.

 
 

Figur 5. Hälsoinspiratörernas effekt på medarbetarna. 

 

I diagrammet har svarsalternativen ganska mycket och mycket lagt ihop för att kunna ge en 

mer överskådlig bild över resultatet. Resultatet visar att de flesta deltagare överlag tycker att 

hälsoinspiratörernas arbete har en liten effekt på dem när det handlar om alla sex 

underfrågorna. Av resultatet kan det utläsas att där hälsoinspiratörerna har mest effekt är på 

din relation till dina medarbetare och ditt humör. 

 

Fråga 8: Hur ser du på den effekt hälsoinspiratörernas arbete har på din fritid, ditt 

humör, din fysiska hälsa, din relation till dina medarbetare och din psykiska hälsa.  

 

Procent% Vet ej Negativt Positivt 

Ditt arbete 33 1 67 

Din fritid 57 1 42 

Ditt humör 36 1 64 

Din fysiska hälsa 45 1 54 

Din relation till 

dina medarbetare 

42 1 57 

Din psykiska hälsa 53 1 46 

 

Figur 6. Hälsoinspiratörernas positiva eller negativa effekt. 
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Ur resultatet går det att utläsa att lite mer än 50 procent av deltagarna är positiva till 

hälsoinspiratörernas effekt på dem angående arbete, fritiden, humör, fysiska hälsa, relation till 

medarbetare och psykiska hälsa. Åt andra sidan är det cirka 50 procent av deltagarna som är 

osäkra på vad hälsoinspiratörerna har för effekt och endast 1 procent av deltagarna tycker att 

effekten är negativ.  

 

Fråga 9: Anser du att medvetenheten om hälsa har ökat hos dig som individ sedan 

hälsoinspiratörsarbetet började? 

 

 

Figur 7.  Ökad grad av medvetenhet. 

 

Vad som kan utläsas ur diagrammet ovan är att majoriteten av respondenterna antingen tycker 

att medvetenheten om hälsa inte har ökat i någon grad eller har ökat i liten grad. 

Svarsalternativen ökad medvetenhet och mycket ökad medvetenhet har lagts ihop. Det är 

sammanlagt 28 procent av deltagarna som har svarat att de tycker att medvetenheten om hälsa 

har ökat. Det här resultatet visar att den psykiska hälsan har påverkats i liten grad.  

 

Fråga 10. Har hälsoinspiratörernas arbete fått dig att förbättra din hälsa genom 

matvanor, motion, ohälsosamma vanor och ohälsosamma matvanor.  
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Figur 8. Hälsoinspiratörernas effekt på medarbetarnas hälsa. 

 

Diagrammet visar att majoriteten av deltagarna tycker att hälsoinspiratörerna har påverkat 

dem lite vad gäller att förbättra sina matvanor, motionsvanor, ohälsosamma vanor och 

ohälsosamma matvanor. Det är en markant skillnad mellan hur många som har svarat 

svarsalternativ 1/2 och 3. Mellan svarsalternativ 3 till 4/5 är skillnaderna inte lika slående.  

Studien visar att medarbetarna tycker att hälsoinspiratörerna påverka cirka 20 till 35 procent 

på alla fyra underfrågorna matvanor, motion, ohälsosamma vanor och ohälsosamma 

matvanor. Det finns ett intressant återkommande mönster under alla fyra underfrågorna, 

medelvärdet är genomgående lågt, det ligger mellan 1,6 och 2,2.  

 

Medelvärdet på matvanor ligger på 1,9 med SD 1,12. 

Medelvärde på motion ligger på 2,2 med SD 2,22. 

Medelvärdet på ohälsosamma vanor ligger på 1,6 med SD 1,12. 

Medelvärdet på ohälsosamma matvanor ligger på 1,8 med SD 1,12. 

 

Den interna koncistensen är hög enligt Cronbach Alpha på fråga 10 och visar på .91. Det här 

betyder att frågorna i indexet, de fyra underfrågorna tillsammans, har en stark samvariation 

mellan varandra.  

 

För att se hur hälsoinspiratörerna har påverkat medarbetarnas hälsa när det gäller matvanor, 

motion, ohälsosamma vanor och ohälsosamma matvanor över tid, har en korstabell utarbetats 

för att se om det går att utläsa något mönster i materialet. Siffrorna är uträknade i medelvärde. 

 

Medelvärde  Tiden hälsoinspiratörerna har utfört sitt arbete. 

 Ca 1,5 år 1 år Mindre än 6 mån 

Matvanor 2 1,7 1,6 

Motion 2,3 1,9 2,2 

Ohälsosamma 

vanor 

1,7  1,5 1,8 

Ohälsosamma 

matvanor 

1,9 1,6 1,8 

    

  

Figur 9. Hälsoinspiratörernas påverkan över tid. 

 

Mönstret som visas på majoriteten av underfrågorna är att det går ner och uppåt, vid ett år 

verkar det hända något eftersom siffrorna går neråt från vad resultatet på mindre än 6 månader 

visar, för att sedan stiga igen vid 1,5 år. Matvanor är det enda som avviker från det tydliga 

mönstret där medelvärdet ökar i takt över tid.  
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Fråga 11: Har du mer ork till att utföra dina arbetsuppgifter sedan hälsoinspiratörernas 

arbete började? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Hälsoinspiratörernas påverkan på medarbetarnas ork angående arbetsuppgifterna. 

 

Av deltagarna är det 61 procent som tycker att det inte är någon skillnad mot tidigare vad 

gäller orken att utföra sina arbetsuppgifter och 25 procent av deltagarna tycker att orken har 

påverkats lite. Svarsalternativen mer ork än tidigare och mycket mer ork än tidigare hat lagts 

ihop och där tycker 14 procent av deltagarna att de har fått mer ork att utföra sina 

arbetsuppgifter sedan hälsoinspiratörernas arbete började.   

 

Fråga 12: I vilken grad anser du att pausgympan har effekt på - axlar, rygg, nacke och 

leder. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Pausgympans effekt på axlar, rygg, nacke och leder. 

För att först få en överskådlig bild över de fyra underfrågorna axlar, rygg, nacke och leder har 

de sammanställts i procent.  Det är endast 9 procent av deltagarna som angav att pausgympan 

inte har någon effekt alls på nacke, rygg, axlar och leder och 30 procent av deltagarna tycker 

att pausgympan har effekt på dem i låg grad. Undersökningen visar 44 procent anser att 

pausgympan i hög grad har effekt på dem och 13 procent tycker att pausgympan i mycket hög 
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grad har effekt på dem. Av deltagarna svarade 4 procent att de inte deltog i pausgympan. De 

fyra underfrågorna visar följande resultat. 

 

Procent % Deltar ej Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Axlar 4 8 28 45 15 

Rygg 4 8 32 44 12 

Nacke 4 8 28 45 15 

Leder 4 11 28 41 11 

 

Figur 12. Graden av effekt på medarbetarnas axlar, ryggar, nackar och leder. 

 

Ur tabellen går det att utläsa att hälsoinspiratörerna mest påverkar genom pausgympan axlar 

och nacke i exakt samma utsträckning. Efter dem kommer rygg som nummer två och sist 

kommer leder. Alla fyra underfrågorna visar ett högt och positivt resultat där 52-60 procent 

anger att pausgympan har en hög eller mycket hög effekt. 

 

Fråga 13: Motiverar hälsoinspiratörerna dig att motionera utanför arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.  Hälsoinspiratörernas påverkan på motion utanför arbetet. 

 

Diagrammet visar att 26 procent av deltagarna inte känner att hälsoinspiratörerna motiverar 

dem till att motionera utanför arbete, 51 procent känner att de motiverar lite grann, 

svarsalternativen ja mycket och ganska mycket har lagts ihop och där är det sammanlagt 23 

procent som känner att hälsoinspiratörerna motiverar mycket till att motionera utanför arbetet.  
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Fråga 14. Anser du att fruktkorgen har påverkat ditt intag av fikabröd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Påverkan av fruktkorgen. 

 

Diagrammet visar att närmare 50 procent av deltagarna, tycker att fruktkorgen har påverkat 

deras intag av fikabröd där 23 procent anger lite grann och 23 procent anger väldigt mycket. 

Det är 21 procent av deltagarna som anser att inte ha påverkas av fruktkorgen och hela 33 

procent av deltagarna har inte fruktkorg på sin arbetsplats.  

 

Fråga 15. Hur känner du inför deltagandet av de aktiviteter som hälsoinspiratörerna 

anordnar? 

 

Procent % Känner mig 

tvingad att 

delta 

Tycker det är 

roligt att delta 

Tycker det är 

ansträngande 

att delta 

Känner mig 

skamsen om 

jag inte deltar 

Instämmer till 

stor del /helt 

och hållet 

6 80 3 8 

 

Figur 15. Attitydsmätning inför deltagandet av de hälsofrämjande aktiviteterna. 

 

På frågan hur deltagarna känner inför att delta i de aktiviteter som hälsoinspiratörerna 

anordnar har vi mätt attityderna med hjälp av en Likert-skala. Vi kan se att det är endast 6 

procent av deltagarna som känner sig tvingade att delta. Majoriteten av deltagarna, 80 

procent, tycker att det är roligt att delta. Det är 3 procent av deltagarna som tycker att det är 

ansträngande att delta, medan 8 procent känner sig skamsna om de inte deltar. 
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Fråga 16. Anser du att sammanhållningen mellan arbetskamraterna har förbättras 

sedan hälsoinspiratörernas arbete började?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16.  Sammanhållningen mellan arbetskamraterna. 

 

Angående sammanhållningen mellan arbetskamraterna svarade 57 procent av deltagarna att 

det inte är någon skillnad mot tidigare. Däremot svarade 36 procent av deltagarna, att det är 

lite bättre sammanhållning än tidigare. Svarsalternativen betydligt bättre sammanhållning och 

mycket bättre sammanhållning har lagts ihop och representerar då 7 procent av deltagarna. 

 

Fråga 17: Vilka hälsofrämjande aktiviteter görs på din arbetsplats? 

 

Procent % Nej Ja 

Pausgympa 14 86 

Massage 81 19 

Teambuilding aktiviteter 86 14 

Promenader utanför arbetstid 75 25 

Hälsofrukost 50 50 

Yoga 92 8 

Hälsolunken 32 68 

Vårruset 44 56 

Hälsoföreläsningar 77 23 

Stegräknartävling 61 39 

Konditionstest 92 8 

Förflyttningsteknik 72 28 

 

Figur 17. Hälsofrämjande aktiviter hälsoinspiratörerna anordnar. 

 

Tabellen visar att pausgympan är den mest utförda aktiviteten som hälsoinspiratörerna 

använder sig av. Efter pausgympan verkar hälsolunken vara den mest utförda aktiviteten med 

68 procent som svarat ja. Tätt därefter kommer vårruset som den tredje mest utförda 
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aktiviteten och där har 56 procent av deltagarna svarat ja. De tre minst utförda aktiviteterna är 

konditionstest, yoga och teambuilding aktiviteter.      

 

Fråga 18: Tycker du att hälsoinspiratörerna ska fortsätta sitt arbete? 

 

 

Figur 18. Antal medarbetare som fortsätta att ha hälsoinspiratörer. 

 

Resultatet visar att 86 procent av deltagarna vill att hälsoinspiratörerna ska fortsätta sitt 

arbete. Endast 1 procent vill inte det och 13 procent har ingen åsikt i frågan. 

4.2 Analys 

Analysen kommer att utgå från den definition av begreppet hälsa som vi har valt. WHO:s 

definition av begreppet hälsa tar upp tre olika faktorer nämligen psykiskt, fysiskt och social 

hälsa (WHO 1948
3
). Studien avser att belysa i vilken omfattning hälsoinspiratörerna påverkar 

medarbetarnas hälsa. För att se om hälsoinspiratörerna gör någon påverkan på medarbetarnas 

hälsa har faktorerna fysisk, psykisk och social hälsa använts för att lättare kunna undersöka 

hur den förändingen har skett. Den fysiska hälsan handlar om den livskvalitet individen kan 

uppleva och handlar om välbefinnande, hur individen fungerar i dagliga aktiviteter (FHI 

2013
1
). Den psykiska hälsan handlar om individens inställning till det egna jaget, hur 

individens utveckling ser ut, människans psykiska krafter och hur de psykiska krafterna kan 

införlivas hos individen. Det handlar även om hur den sociala miljön påverkar människan, hur 

individen uppfattar verkligheten samt på vilka sätt människan klarar av att lyckas med sin 

tillvaro. Den sociala hälsan tar upp de olika förhållandena som människor kan befinna sig i. 

Det pågår ett ständigt ett sampel mellan individen och den sociala miljön individen befinner 

sig i. För att förstå begreppet hälsa på bästa sätt måste alla tre faktorerna fysisk, psykisk och 

social hälsa kopplas samman för att på så vis öka förståelsen för hälsan (Eriksson 1989). 

 

Eftersom resultatet analyseras genom den fysiska, psykiska och sociala hälsan med 

kopplingar till olika teorier ger det en bredare och djupare bild av hälsoperspektivet. Det gör 
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det också lättare att se vart hälsoinspiratörerna har gjort som mest påverkan på sina 

medarbetares hälsa genom sitt hälsofrämjande arbete.   

 

Efter att resultatet analyserats kunde vi konstatera att en del frågor med tillhörande 

underfrågor inte kunde svara på vår frågeställning. Därför har vi valt att inte redogöra för de 

frågorna under analysdelen. Det handlar om exempelvis några bakgrundsvariabler som ålder, 

kön och yrkeskategori. Inte heller kommer vi få någon användning frågan om medarbetarna 

som inte har hälsoinspiratörer och om de vill ha det på sin arbetsplats eller inte. 

Positiva effekter av hälsoinspiratörernas arbete 

Vid en närmare analys av frågan rörande vilka effekter som hälsoinspiratörernas arbete har på 

medarbetarnas arbete, fritid, humör, fysiska hälsa, arbetsrelationer och medarbetarnas 

psykiska hälsa (se fråga 7, figur 5) visar studien att hälsoinspiratörernas arbete påverkar 

anställda positivt (se fråga 8, figur 6).  

 

Ditt arbete 

Medarbetarna anser att effekterna av hälsoinspiratörernas arbete är störst när det gäller deras 

arbete. Det är närmare 80 procent som anser att hälsoinspiratörerna i någon grad påverkar 

deras arbete. Organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter vill arbeta för sina 

anställdas välbefinnande (Menckel 2004). Organisationen i vår studie tar hjälpa av 

hälsoinspiratörer för att främja en bättre hälsa hos sina anställda. Meckel menar att 

”ledarskap, resurser och egen kraft” (Menckel 2004, s. 15) är ledord för organisationer som 

utför ett hälsofrämjande arbete. Att främja människors hälsa kan göras på en rad olika sätt där 

organisationer bör utföra aktiviteter som bidrar till god hälsa. Bakomliggande orsaker till det 

goda resultatet på den här frågan kan ha att göra med organisationens aktiva arbete med hälsa 

på arbetsplatsen. Det påverkar anställdas arbete till det bättre. Att medarbetarna får utföra en 

del hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen kan göra att de känner att det blir roligare att 

arbeta och att det på sikt främjar deras hälsa. Vi kan även utläsa detta av resultatet på fråga 8 

(se figur 6) som visar att det är 67 procent som anser att den påverkan hälsoinspiratörerna gör 

på deras arbete är positiv. Det är endast 32 procent anser att de inte vet hur 

hälsoinspiratörernas arbete påverkar dem. 

Ditt humör 

Därefter är det humöret som påverkas. Närmare 80 procent av medarbetarna tycker att 

hälsoinspiratörerna har påverkat deras humör i någon grad. Känner medarbetarna att deras 

humör har blivit påverkat kan det leda till att den psykiska hälsan stärks. Eriksson (1989) 

menar att i hälsokorset kan sundhet kopplas till den psykiska hälsan och individer kan befinna 

sig i olika positioner där de kan vara fysiskt friska men må dåligt eller känna sig friska trots 

att de är sjuka. De kan också vara fysiskt friska och må bra och vara sjuk och må dåligt. Vart i 

korset en individ befinner sig beror till viss del på den psykiska hälsan och den sundhet 

individen känner (Eriksson 1989). Kan arbetsplatsen hjälpa till att förbättra humöret på de 

anställda kan det också bidra till att de mår bättre och att den psykiska hälsan förbättras och 

de hamnar på den positiva sidan av hälsokorset där de mår bra. Att det är 64 procent av 

medarbetarna som anser att hälsoinspiratörernas påverkan på deras humör anses positiv kan 

ses som ett tecken på att humöret faktiskt har påverkats till det bättre hos medarbetarna. Det är 
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36 procent anser att de inte vet vilken påverkan hälsoinspiratörerna har på deras humör vilket 

kan bero på olika orsaker men det kan vara att de inte har funderat så mycket på frågan eller 

så är de tveksamma till hur påverkan uttrycker sig hos dem.  

Efter humöret är det arbetsrelationerna som påverkas. Närmare 60 procent anser att 

hälsoinspiratörerna påverkar arbetsrelationerna i någon grad. Att arbeta med hälsofrämjande 

ska ses genom ett grupperspektiv och inte på ett individuellt plan och fokus ska ligga på 

livsstilsstrukturer (Rutten 1995). När det fokuseras på grupper och gruppnormer är det lättare 

att nå ut med förändringsarbete än om fokus läggs på att förändra en enskild individ. 

Förändring av kollektiva beteenden når ut till fler individer och det kan göras genom att 

förändra en gruppnorm. Det svåra i att göra en förändring är att få med de individer som inte 

vill förändra sig. De personerna är kritiska till förändring och vill inte att gruppnormerna ska 

förändras (Rutten 1995). I studien arbetar hälsoinspiratörerna med förändringarbete genom att 

försöka bidra till att förändra de anställdas vanor och normer vad gäller hälsan. I detta fall 

tycker medarbetarna att det förändringsarbete som gjorts har påverkat deras arbetsrelationer i 

någon grad och det har lett till att 57 procent av medarbetarna anser att det har påverkat dem 

positivt. Vi kan även se att 42 procent inte vet hur hälsoinspiratörernas arbete har påverkat 

anställdas arbetsrelationer.  

 

Din fysiska hälsa 

Därefter kommer påverkan på medarbetarnas fysiska hälsa. Pellmer med flera (2012) hävdar 

att hälsans bestämningsfaktorer handlar om matvanor, att vara fysisk aktiv och att ha ett 

socialt umgänge och en aktiv fritid. Dessa faktorer anses kunna förbättra hälsan hos individer. 

Studien visar att hälsoinspiratörernas påverkan på anställdas fysiska hälsa varierar. Det är 54 

procent som anser att hälsoinspiratörerenas arbete påverkar positivt medan 45 procent inte vet 

hur hälsoinspiratörerna påverkar dem. Det här resultatet visar att medarbetarna är osäkra på 

hur den fysiska hälsan påverkar dem. Det kan finnas olika orsaker till varför osäkerheten finns 

där. Det kan vara att en del redan är aktiva på fritiden innan hälsoinspiratörernas arbete 

började och är därmed osäkra på om de har blivit mer påverkade vad gäller den fysiska 

hälsan. De som aldrig har motionerat förut och har börjat på grund av hälsoinspiratörerna 

kanske tycker att de ser en större och positivare påverkan jämfört med de som var aktivare 

redan innan. 

 

Din psykiska hälsa 

Det är drygt 50 procent som anser att hälsoinspiratörerna har påverkat deras psykiska hälsa i 

någon grad. Den psykiska hälsan kan uppfattas olika från individ till individ (Eriksson 1989) 

Eriksson (1989) menar att i teorin om hälsokorset så kan en person vara fysisk frisk i sin hälsa 

men ändå ha upplevelsen och känslan av att vara sjuk precis som individen kan vara sjuk men 

ändå känna välmående och må bra. Sundhet ses som den psykiska hälsan och det upplevs 

olika beroende på hur individens välbefinnande ser ut (Eriksson 1989). Att 

hälsoinspiratörernas påverkan på den psykiska hälsan var lägst på den här frågan (se fråga 7, 

figur 5) kan ligga i linje med hur varje medarbetare definierar den psykiska hälsan. Det är 

ändå drygt 50 procent som tycker att de har påverkats vad gäller den psykiska hälsan.  

Bidragande orsaker till att hälsoinspiratörerna påverkar den psykiska hälsan kan ha att göra 
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med de aktiviteter som de utför, att medarbetarna anser att deras humör har påverkats till det 

positiva och att de tycker att arbetsrelationerna har stärkts sedan hälsoinspiratörernas arbete 

startade. Det är faktorer som alla kan bidra till en god psykisk hälsa, att må bra på jobbet i 

sina arbetsrelationer där medarbetarna kan skatta och ha roligt. Det här kan göra att de hamnar 

i den välmående delen av hälsokorset där de kan vara friska och må bra (Eriksson 1989). Det 

är fler som inte vet hur den psykiska hälsan har påverkat dem än som anser att påverkan är 

positiv även om skillnaderna är små. Det kan bero på enligt Velicer med flera (1998) att 

individerna befinner sig i förnekelsestadiet i TTM där individerna inte är beredda att se att det 

finns något som behöver förbättras vad gäller deras hälsa, det kan ha påverkat det resultat som 

framkom i frågan. Några medarbetare kanske inte vill känna efter i sin psykiska hälsa när 

frågan skulle besvaras, det kan också bero på att de medarbetare som ansåg att 

hälsinspiratörerna inte har påverkat deras psykiska hälsa inte har någon åsikt i om de ser det 

som positivt eller negativt.  

 

Hälsoinspiratörerna påverkar anställda mest på arbetet 

I studien framträder en tydlig gräns mellan fritiden och det som tillhör arbetet. Det förefaller 

vara så att medarbetarna i ökad omfattning kopplar hälsoinspiratörernas arbete till 

arbetsplatsen och mindre till fritiden. Endast 13 procent av de anställda anser att 

hälsoinspiratörernas arbete har påverkat dem även på fritiden. Det här kan bero på att 

medarbetarna kanske inte vill att hälsoinspiratörerna ska påverka dem på fritiden, de kanske 

tycker att det räcker med den motion de får på arbetsplatsen och inte anser det nödvändigt att 

motionera på fritiden. I studien är det hälsoinspiratörerna som påverkar medarbetarna genom 

deras hälsofrämjande arbete. Precis som Pellmer med flera (2012) menar så kan andra 

människor påverka individer till en bättre hälsa och det är det vi ser att hälsoinspiratörerna gör 

här. I linje med hälsans bestämningsfaktorer har hälsoinspiratörerna genom sitt arbete 

påverkat medarbetarna till en ökad fysisk hälsa.  

 

Medarbetarna kanske inte vill att organisationen ska veta hur deras liv ser ut utanför arbetet 

och därför inte vill bli påverkade till gemensam motion utanför arbetsplatsen. Dobers (2006) 

menar att organisationer och arbetsgivare som är måna deras anställdas hälsa kan försöka följa 

upp hur de anställda mår genom att försöka förbättra deras hälsa med hjälp av olika metoder. I 

vår studie ser vi att organisationen försöker bidra till god hälsa hos deras anställda genom att 

använda sig av hälsoinspiratörerer som en metod för en hälsofrämjande arbetsplats. Dobers 

(2006) frågar sig vart gränserna går när arbetsgivare kontrollerar sina medarbetare alltmer. Att 

ta en del av medarbetarnas fritid kan göra att många känner sig tvingade till att motionera och 

ett motstånd mot organisationen kan uppstå om de försöker kontrollera sina anställda både på 

och utanför arbetsplatsen.  

 

Den påverkan hälsoinspiratörerna har på medarbetarnas arbete är 67 procent vilket är ett 

positivare resultat än den påverkan de har på medarbetarna när det kommer till fritiden. Där 

anser 42 procent att de påverkar dem positivt. Här är det 57 procent som anser att de inte vet 

vilken påverkan hälsoinspiratörerna har på dem när det handlar om fritiden. Det här ligger i 

linje med resultatet ovan där medarbetarna anser att hälsoinspiratörerna har gjort en större 

påverkan på arbetet än på fritiden. Medarbetarna anser att påverkan på arbetet är positivare i 
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högre grad än på fritiden. Det finns anledningar till att organisationer vill satsa på att få sina 

anställda att motionera på fritiden eftersom fysiskt friska medarbetare kan bidra till att de blir 

mer produktiva och ger ökad lönsamhet till organisationen. Menckel och Österblom (2000) 

menar att om organisationer ska öka sin lönsamhet och få produktivare anställda måste de ges 

förutsättningar till det. Många företag vill ge sina medarbetare de förutsättningarna men 

företaget kan ge dem för mycket förutsättningar vilket kan leda till att medarbetarna känner 

att organisationen blir alldeles för involverad i hur de hanterar sin hälsa (Menckel & 

Österblom 2000). Om organisationer blir alltför involverade i de anställdas liv kan det bli 

gränserna mellan arbetsliv och hemmaliv luckras upp där de anställda förväntas anpassa sitt 

privatliv till arbetslivet för att de ska kunna hantera organisationens krav och vara en  

kompetent och produktiv medarbetare (Korp 2006).  

Ökad medvetenhet om hälsa 

Studien visar att medarbetarnas medvetenhet om hälsan har ökat sedan hälsoinspiratörerna 

började sitt arbete (se fråga 9, figur 7). Det är 28 procent av deltagarna som tycker att 

hälsoinspiratörerna har bidragit till att öka deras medvetenhet om hälsa, och 33 procent av 

deltagarna tycker att medvetenheten om hälsa endast har ökat lite grann. Det innebär att drygt 

60 procent av medarbetarna menar att hälsoinspiratörernas arbete har ökat medvetenheten om 

hälsan. Frågan har sin grund i det psykiska och handlar främst om individens 

verklighetensuppfattning, i detta fall om medvetenheten om hälsa (Eriksson 1989). 

Organisationen vill ha friska anställda och att de ska förbli långtidsfriska, men helst vill de 

inte själva lägga ut pengar för att uppnå det, trots att organisationen ställer hårda krav på de 

anställda (Dobers 2006). Ur perspektivet krav- och kontrollmodellen står organisationens krav 

mot de anställdas egna kunskaper och förmåga att hålla sig frisk, alltså deras kontroll över sin 

hälsa (Karasek & Theorell 1990). 

 

Hälsoinspiratörernas arbete är att ge medarbetarna en möjlighet att kunna öka sin kontroll för 

att bättre kunna stå emot organisationens krav. Den här kontrollen kan dock ses ur olika 

synvinklar. Organisationen vill mer än gärna att den anställde ska ta eget ansvar för sin egen 

hälsa, men om de inte gör det bestämmer sig många organisationer att ge dem en knuff i rätt 

riktning. Organisationer har olika projekt för att få sina anställda att vara friska, men i många 

fall kan en anställd känna att organisationen inkräktar på deras privatliv för mycket (Dobers 

2006; Karasek & Theorell, 1990). Bakomliggande motiv till att ha friska anställda är att 

organisationen vill att de anställda ska bli mer produktiva, minska sjukskrivningar och andra 

kostnader och att lönsamheten ska öka (Menckel & Österblom 2000; Dobers, 2006). Ett sätt 

för en anställd att kunna hantera de krav som organisationen ställer och få organisationen att 

inte lägga sig i deras privatliv är att få kontroll över sin hälsa. Att vara medveten om hälsa och 

att kunna använda den kunskapen kan göra att de anställda klarar av att hantera kraven 

organisationen ställer.   

 

Om de anställda ska kunna hantera kraven som organisationen ställer måste de få möjligheten 

att kunna ta kontroll över de faktorer som har med hälsa att göra (Medin & Alexandersson 

2000). Organisationen i den här undersökningen har genom hälsoinspiratörsarbetet försökt att 

ge de anställda den hjälp de behöver för att kunna förbättra sin hälsa. Hela syftet med 
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hälsoinspiratörerna är att kunna ge förutsättningar till ett bättre välbefinnande och hälsa 

angående de anställda. Projektet försöker med olika metoder och aktiviter att hitta de faktorer 

som bäst påverkar hälsan, en är att sprida och öka medvetenheten om hälsa genom exempelvis 

föreläsningar. 

 

Studien visar att hälsoinspiratörernas arbete har fått medarbetarna att uppleva att de har 

förbättrat sin hälsa (se fråga 10, figur 8). Frågan har fyra underfrågor; matvanor, motion, 

ohälsosamma vanor och ohälsosamma matvanor. Resultatet visar att 40 procent av 

medarbetarna tycker att motionen har förbättras i någon grad, 30 procent tycker att 

matvanorna har förbättrats i någon grad, 22 procent av deltagarna tycker att de ohälsosamma 

vanorna har förbättrats angående snus tobak och alkohol och 28 procent tycker att de 

ohälsosamma matvanorna har förbättras tack vare hälsoinspiratörernas arbete. 

 

Människors levnadsvanor är av betydelse när de olika bestämningsfaktorer nämns då det inte 

alltid är fritt val att leva efter vissa vanor. Det finns olika motiv som kan påverka en 

människas levnadsvanor. Exempelvis kan en människas livserfarenhet, påverkan från andra 

människor, det egna självförtroendet och stöd från samhället angående hälsan är av betydelse 

för hur individer agerar och vilka val som görs (Pellmer m.fl. 2012). 

 

Genom att koppla samman frågan om hälsoinspiratörernas arbete fått medarbetarna att 

förbättra hälsan (se fråga 10) med hur lång tid som hälsoinspiratörerna funnits (se fråga 6), 

kunde ett intressant mönster utläsas. Här framkommer det att motionen, ohälsosamma vanor 

och ohälsosamma matvanor har ett likande mönster. Exempelvis var medelvärdet under 

motion på 6 månader 2,2 för att sedan gå ner lite till 1,9 vid 1 år och vid 1,5 år har siffran ökat 

till 2,3. Det här mönstret upprepar sig på de andra två nämnda underfrågorna om 

ohälsosamma vanor och ohälsosamma matvanor. Matvanor har ett annat mönster som kan 

utläsas där hälsoinspiratörernas påverkan på matvanor stadigt verkar öka ju längre tiden går.  

 

En anledning till varför frågan om matvanor inte stämmer in på det övriga mönstret de andra 

tre frågorna visar kan vara för att medarbetarna har tillgång till en fruktkorg på arbetsplatsen. 

Frågan om fruktkorgen påverkar medarbetarnas intag av fikabröd visar att cirka 50 procent av 

deltagarna anser att fruktkorgen faktiskt har påverkat dem i någon grad (se fråga 14, figur 14). 

Eftersom ett hälsofrämjande arbete kan ses som ett långsiktigt arbete och om det ska ha någon 

påverkan på medarbetarna måste det pågå över en längre tid, kan det vara nödvändigt att 

medarbetarna har ständig tillgång till fruktkorgen, vilket de har på arbetsplatsen (Menckel 

2004). Det här kan ha gjort att matvanor fått ett annat mönster än de andra och påverkan ökar 

ständigt ju längre medarbetarna har hälsoinspiratörer och tillgång till en fruktkorg.  

 

Fråga 10 är helt fokuserad på den fysiska delen av hälsan och hur den individuella 

livskvaliteten och välbefinnande ser ut (Eriksson 1989). Den fysiska hälsan handlar om den 

livskvalitet individen kan uppleva och handlar om välbefinnande, hur individen fungerar i 

dagliga aktiviteter (Fhi 2013
1
). Både matvanor och den fysiska aktiviten menar Pellmer med 

flera (2012) är grundläggande för hälsan. Riskfaktorer som bör undvikas är de underfrågor 

som är om de ohälsosamma vanorna och inkluderar allt från godis, fikabröd, alkohol, rökning 
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och snus men även mer allvarligare faktorer som inte frågades efter i frågan vilket är 

drogmissbruk narkotikabruk, doping, läkemedelsmissbruk, spelberoende och fetma (Pellmer 

m.fl. 2012).  

 

När frågan om hälsoinspiratören påverkar medarbetarnas matvanor, motion, ohälsosamma 

vanor och ohälsosamma matvanor kopplas till frågan om hur lång tid deltagarna har haft en 

hälsoinspiratör. Kopplingen mellan frågorna görs för att undersöka hur frågorna om matvanor, 

motion, ohälsosamma vanor och ohälsosamma matvanor kan ha förändras över tid. Resultatet 

på frågorna kan kopplas till den transteoretiska stadiemodellen (TTM), vilket har ett 

salutogent perspektiv på hur arbete med hälsa fortskrider (Faskunger 2001). Resultatet visar 

att när hälsoinspiratörerna har varit aktiva i cirka 6 månader är deltagarnas svar relativt högt 

för att sedan gå ner när de börjar närma sig 1 år som aktiva hälsoinspiratörer. När 

hälsoinspiratörerna når 1,5 år som aktiva kunde den högsta siffran ses och det instämmer med 

vad Faskunger (2001) menar med den transteoretiska stadie modellen, att en persons 

förändringsarbete kring olika beteenden som exempelvis rökning, alkoholvanor eller förändrat 

beteende kring levnadsvanor sker i olika stadier. TTM lägger stor vikt vid att 

förändringsarbete hänger på att individen själv vill förändras och att det som händer är 

avsiktligt (Faskunger 2001). Det inte är ovanligt att en individ faller tillbaka i 

förändringsarbetet och kan nästan få börja om från början. En anledning till att siffrorna i 

resultatet på frågan sjunker efter ett år för att därefter stiga, kan vara att ohälsosamma vanor 

som rökning, snus och alkohol har en hög återfallsfrekvens (Faskunger 2001). 

Mer ork än tidigare 

Studien visar att medarbetarnas ork till att utföra sina arbetsuppgifter sedan 

hälsoinspiratörernas arbete började har ökat (se fråga 11, figur 10). Nästan 40 procent av 

deltagarna anger att de fått mera ork än tidigare och av dessa har cirka 15 procent fått mycket 

mer ork än tidigare. 

 

Ur ett salutogent synsätt är en människa sällan helt frisk eller helt sjuk utan människan 

pendlar hela tiden mellan dessa två stadier (Antonovsky 1987). Resultatet kan tyda på att 

hälsan hos de anställda har börjat mer luta mot det friska stadiet än tidigare. Det salutogena 

synsättet fokuserar på att få en djupare kunskap om och förståelse för människan för att kunna 

gå mot det friska hållet. Ger hälsoinspiratörerna medarbetarna tillräckligt med information till 

hur de ska hålla sig friska kan orken öka automatiskt i och med att kunskapen om hälsa ökar. I 

och med att kunskap sprids ökar det också medarbetarnas hanterbarhet och begriplighet kring 

hälsa. Hanterbarheten tar upp de möjligheter individen har till att hantera livets krav och 

utmaningar, begriplighet å sin sida handlar om att en individ kan se och förstå verkligheten 

och de händelser som sker i den. Ökar medarbetarnas kunskap om hälsa samt deras 

hanterbarhet och begriplighet kring ämnet blir det lättare för dem att känna meningsfullhet, 

vilket handlar om att individen har saker i sitt liv som engagerar dem exempelvis 

känslomässigt. Det kan engagera dem till att lägga ner sig i sin livssituation och i 

hälsoinspiratörernas försök till aktiva medarbetare, genom att vara delaktiga med en 

entusiasm de tidigare kanske inte kände av (Antonovsky 1987).  
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Det kan sägas att om medarbetarna i organisationen får tillräckligt med kunskap kring hälsa 

och det hälsoarbete varje enskild individ kan utföra kan det innebära att deras ork blir bättre. 

Finns det lite energin till att orka ta tag i sitt liv kanske anställda inte kan hantera ett stressigt 

arbete som kräver mycket och har inte individen orken kan det påverka arbetsinsatsen och på 

sikt leda till att inte presterar som företaget förväntar sig under arbetstiden. Dobers (2006) 

beskriver vikten av att öka anställdas hälsa och ork och menar att för företagen är hälsa ett 

verktyg till öka produktionen, lönsamheten och uppnå en längre hållbarhet. Den korta tid som 

finns för pausgympa och andra aktiviteter på arbetstid kanske inte räcker för att det ska ske 

förändringar i orken hos individerna men däremot kan det göra att medarbetarna känner att 

det är mer hanterbart att ta tag i sin livssituation.  

Pausgympan har hög effekt 

Studien visar att pausgympan har positiv effekt på alla fyra nämnda kroppsdelar axlar, rygg, 

nacke och leder (se fråga 12, figur 11). Resultatet visar att mer än hälften av deltagarna, cirka 

60 procent, tycker att pausgympan har i en hög grad eller mycket hög grad av effekt på dem 

angående axlar, rygg, nacke och leder.  

 

Den här frågan fokuserar helt på den fysiska delen av hälsoarbetet, vilket i det här fallet 

kopplas till individens välbefinnande angående deras kropp och den effekt en fysisk aktivitet 

har påverkat dem (Fhi 2013
1
). Resultatet visar tydligt att deltagarena anser att pausgympan i 

stor grad har effekt på de fyra olika underfrågorna axlar, rygg, nacke och leder (se figur 12). 

Studien visar att deltagarna tycker att pausgympan har mest effekt på axlar och rygg, 60 

procent av deltagarna tycker att effekten är antingen hög grad eller mycket hög grad på båda 

kroppsdelarna. Därefter kommer rygg med 56 procent och leder med 52 procent.  Överlag ett 

väldigt högt och positiv resultat. 

 

Frågan om pausgympa utgår ifrån ett salutogent synsätt eftersom syftet är att förbättra och 

vidmakthålla hälsan. Den frågar inte om det bara påverkar eller inte, vilket den skulle ha varit 

ställd om frågan varit gjord med ett patogent synsätt (Antonovsky 1987). De fyra 

underfrågorna är skapade med hjälp av den information som samlandes in under 

informationsmötet med hälsoinspiratörerna. Syftet är att undersöka om hälsoinspiratörerna har 

någon omfattande påverkan på medarbetares fysiska hälsa genom en aktivitet som de 

arrangerar. Resultatet här verkar visa att under den här frågan så har hälsoinspiratörerna effekt 

på medarbetarna, genom aktiviteten pausgympa när det kommer till den fysiska hälsan. Det 

här resultatet stödjer att organisationen bedriver ett hälsofrämjande arbete för att förbättra 

medarbetarenas välbefinnande av den typ som kan göras på arbetsplatsen (Menckel 2004).  

 

Det är av vikt att lägga tyngd på att det hälsofrämjande arbetet inte sker av sig själv utan 

måste ha en drivande kraft bakom sig. Den drivande kraften i den undersökta organisationen 

är hälsoinspiratörerna. Menckel (2004) menar att ett hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen 

är beroende av ledarskapet. Ett hälsofrämjande ledarskaps stil är en ledare som organiserar 

aktiviter som har med hälsofrämjande och arbetstillfredställelse för de anställda att göra, det 

inkluderar alla de tre faktorerna fysisk, psykisk och social hälsa (Eriksson m.fl. 2011). För att 

detta resultat ska ha kunnat uppstått måste hälsoinspiratörerna ha utövat ett ledarskap där de 
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har motiverat sina anställda med olika aktiviteter, i detta fall pausgympan och det har 

gynnsamt nog lett till ett positivt resultat.  

Motiveras i hög grad till att motionera utanför arbetet  

Studien visar att hälsoinspiratörerna motiverar medarbetarna till att motionera utanför arbetet i 

hög grad (se fråga 13, figur 13). Resultatet visar att 74 procent av deltagarna tycker 

hälsoinspiratörerna har påverkat dem angående motion utanför arbetstid i någon grad, 51 

procent tycker lite grann och 23 procent tycker ganska mycket/mycket. Ett starkt och positivt 

resultat.  

 

Om organisationen lägger för mycket fokus på förbättra de anställdas hälsa på och utanför 

arbetstid kan detta få konsekvenser (Menckel & Österblom 2000) Läggs kraven på de 

anställda att de måste sporta mer, äta bättre mat, sova många timmar eller sluta röka kan det 

leda till att inget av det sker. Menckel och Österblom (2000) menar att det måste komma från 

individen själv att vilja öka sin medvetenhet om hälsa och motionera utanför arbetstid. En 

anledning till det positiva resultatet kan vara för att individerna själva tycker att det är roligt 

att delta och känner sig inte tvingade att delta i aktiviteterna, vilket studien visar under frågan 

om hur medarbetarna känner inför deltagandet av de aktiviter som hälsoinspiratörerna 

anordnar (se fråga 15, figur 15).  

I den här frågan hamnar den fysiska hälsan i fokus. Något negativt som kan uppstå när det 

fokuseras mycket på den fysiska hälsan är när organisationer lägger ner tid och resurser på att 

ta reda på information om de anställdas hälsa. Försöker organisationen ändra de anställdas 

beteende både på och utanför arbetsplatsen kan det mötas av motstånd, vilket tydligt inte har 

hänt i den här organisationen (Dobers 2006).  

Folktandvården vill vara ett hälsofrämjande företag och arbetar mycket med 

hälsoinspiratörerna vilka ska försöka motivera medarbetarna till en bättre hälsa och ett 

aktivare liv. De aktiviteter hälsoinspiratörerna anordnar sker till viss del utanför arbetstid och 

det är exempelvis bowling, tipspromenad, cykelutflykt, grillkvällar och löpartävlingar. Detta 

ligger i linje med den fysiska hälsan och är del av arbetet med att försöka motivera 

medarbetarna till att motionera utanför arbetstid.  

Ett argument för det resultat vi fått kan vara att även om hälsoinspiratörerna har motiverat 

medarbetarna till att motionera utanför arbetstid så betyder inte det att det bara är 

hälsoinspiratörerna som har orsakat det höga resultatet.  Det kan finnas andra faktorer som 

ligger bakom varför de motiveras till att motionera på fritiden eftersom det ligger utanför 

arbetstiden där hälsoinspiratörerna inte har någon makt. Det framgår tyvärr inte av frågan och 

det är inte heller något som vi har undersökt eftersom syftet är att undersöka 

hälsoinspiratörernas påverkan på medarbetarna.  

Roligt att delta i aktiviteterna 

Studien undersöker hur medarbetarna känner inför deltagandet av de aktiviteter 

hälsoinspiratörerna anordnar (se fråga 15, figur 15). Resultatet visar att 80 procent av 

deltagarna tycker det är roligt att delta i aktiviteterna som hälsoinspiratörerna anordnar. Det 

visar också att det endast är 3 procent som tycker det är ansträngande att delta i aktiviteterna 
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som anordnas. Få av deltagarna känner sig tvingade att delta och det är endast 6 procent. Det 

är 8 procent av deltagare som känner skam om de inte deltar i aktiviteter som anordnas.  

 

Den här frågan lägger fokus på den psykiska hälsan och kan ses genom de konsekvenser det 

kan skapa om en medarbetare känner sig tvingad till eller skam över om den inte deltar i 

aktiviteterna som anordnas. Även om det inte var många som känner sig tvingade eller 

skamsna om de inte deltar så var det några personer som gjorde det och det kan ge 

konsekvenser. En hälsofrämjande organisation som vill arbeta för de anställdas välbefinnande 

missar en viktig del när det finns deltagare som upplever negativa känslor när aktiviteterna 

anordnas. De deltagare som upplever att det är roligt att delta upplever till stor del inte de här 

negativa känslorna. Anledningen till att en del upplever negativa känslor kring deltagandet av 

aktiviteter kan ha att göra med att medarbetarna tycker att organisationen lägger sig i deras liv 

för mycket (Dobers 2006). Vi har inte undersökt den frågan eftersom syftet med 

undersökningen är att undersöka i vilken omfattning hälsoinspiratörernas arbete bidrar till att 

medarbetarnas hälsa påverkas. 

 

Finns det medarbetare som anser att organisationen lägger sig i deras liv genom att aktivt 

arbeta med hälsofrämjande aktiviteter kan det ses som ett motstånd och en negativ 

konsekvens av det hälsoarbete organisationen och hälsoinspiratörerna arbetar (Medin 2004). 

Om det är så att organisationen försöker komma allt närmare sina anställda kan det leda till att 

det inte längre finns någon gräns mellan vad som anses vara arbetsliv och hemmaliv. 

Individernas privatliv ska anpassas till arbetslivet och arbetslivet ska anpassas till privatlivet 

och samtidigt ska de anpassa sig efter organisationen krav och vara produktiva medarbetare 

(Korp 2006). Här blir arbetslivet inkräktat på privatlivet då en del hälsofrämjande aktiviteter 

utförs utanför arbetstid vilket gör att medarbetarna till viss mån måste anpassa sig till det och 

privatlivet blir då hotat. Är det många medarbetare som inte är så engagerade i 

hälsoaktiviteter kan det leda till att de känner sig tvingade till att delta eller skam om de inte 

deltar. 

 

I en studie om ledarskapsegenskaper konstaterades att ledare som använder sig av belöningar, 

respekt och uppskattning associeras med en högre grad av frisknärvaro (Dellve m. fl. 2007). 

Beroende på hur ledaren såg på arbetsrelaterad hälsa kunde det påverka den ökade 

frisknärvaron. Om ledarens eller den organisation ledaren tillhör arbetar med mål i olika 

projekt som handlar om att öka medvetenheten om hälsa hos de anställda, kunde det leda till 

att frisknärvaron stärktes i organisationen. Om organisationen däremot arbetade mer fokuserat 

mot att stärka individen, det professionella eller organisationen kunde det få motsatt effekt 

och blev istället negativt förknippat med frisknärvaro. I studien kunde det konstateras att 

ledarskapet och ledarens attityder till de anställdas hälsa samt hälsofrämjande strategier är av 

stor betydelse för att kunna utföra den utveckling som kan krävas för att påverka de anställdas 

frisknärvaro (Dellve m.fl. 2007). 

 

Hälsoinspiratörerna arbetar genom att försöka inspirera sina medarbetare till ett aktivare liv. 

De lägger ner tid och energi på att utföra hälsofrämjande aktiviteter både på och utanför 

arbetsplatsen. De anordnar hälsofrukost och hälsofika, anordnar grillkvällar, cykelutflykter 
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och bowlingaktiviteter. De försöker få sina medarbetare att kunna koppla av och tänka på 

annat än arbete och därmed kanske kunna släppa en del av den psykiska press som kan finnas 

hos vissa medarbetare. Det här är ett led i ett hälsofrämjande ledarskap vilket kan ses i olika 

ledarskapsmönster där ledaren själv väljer en strategi för sitt ledaskap (Menckel & Österblom 

2000) Vilka visioner ledaren har kan ha betydelse för hur hälsoarbetet utförs. En betydande 

del av ledarskapsarbetet ligger i kommunikationen mellan medarbetarna och är en 

grundläggande del för att kunna utföra ett gott ledarskap. Hur ledaren väljer att prata om och 

förmedla sina kunskaper om hälsa är avgörande för om det ska ha betydelse för 

medarbetarnas hälsa det i sin tur kan bidra till att skapa bra samarbete mellan ledare och 

medarbetare (Menckel & Österblom 2000). 

 

De ovan nämnda aktiviteterna är situationsanpassade beroende på vart klinikerna ligger i länet 

och vad länet erbjuder för aktiviter. Således kan hälsoinspiratörerna kopplas till det 

situationsanpassade ledarskapet (Westlander 1993).  Att situationsanpassa ledarskap handlar 

om att kunna använda de resurser som de har tillgång till beroende på situationen, exempelvis 

vårruset och hälsolunken som bara anordnas en gång per år, vilket betyder att 

hälsoinspiratörerna inte kan styra över det själva. Det betyder att det ledarskap 

hälsoinspiratörerna utövar är beroende av den makt cheferna ger dem, den mängd kapital de 

har tillgång till och vad kommunerna har att erbjuda (Westlander 1993). 

Sammanhållningen upplevs lite bättre  

Studien visar att sammanhållningen mellan arbetskamraterna har förbättras sedan 

hälsoinspiratörernas arbete började (se fråga 16, figur 16). Resultatet visar att 43 procent av 

deltagarna tycker att sammanhållning har förbättras, antingen lite bättre, betydligt bättre eller 

mycket bättre. Det är 57 procent av deltagarna som tycker att sammanhållningen inte har 

blivit bättre. 

 

Frågan är främst fokuserade på den sociala hälsan som avser det samspel som sker mellan 

individerna på arbetsplatsen (Eriksson 1989). Av studien framgår att deltagarna anser att 

sammanhållning i någon mån har förbättras sedan hälsoinspiratörerna började sitt arbete.  En 

anledning till att de övriga som inte tycker att sammanhållningen har förbättras kan vara att de 

redan anser att sammanhållning är bra och behöver inte bli bättre.  

 

I ett hälsofrämjande ledarskap är det betydelsefullt att det finns en stabil kommunikation 

mellan medarbetare och ett förtroende till ledaren (Menckel & Österblom 2000). Detta är 

grunden till varför sammanhållning mellan medarbetare och hälsoinspiratörernas makt att 

kunna påverka är betydelsefullt. För att kunna förbättra hälsan hos medarbetarna kan inte 

hälsoinspiratörerna göra det individuellt, utan måste kunna nå ut till gruppen där samspelet 

mellan individerna äger rum. För att komma åt individen måste gruppen först förändras. 

Rutten (1995) menar att gruppens medlemmar delar mönster med varandra och för att komma 

åt individen behöver gruppen livsstruktur först ändras. Ett sätt att förändra gruppens 

livsstruktur på är att förändra normen som existerar i gruppen.  
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En norm som hälsoinspiratörerna försöker införa är att äta frukt istället för fikabrödet. Detta 

har de gjort genom att införa en fruktkorg på vissa kliniker vilken medarbetarna har fri 

tillgång till på arbetet. Om det blir till en vana att alltid ta en frukt på rasten istället för något 

sött fikabröd är det lätt att det sprider sig till resten av gruppen, som exempelvis en ny på 

arbetet eller en individ som tidigare motsatt sig det. Något som är bra att tänka på när en 

förändring införs är att det kommer alltid att finns individer som inte gillar det och sätter sig 

emot förändringen (Rutten 1995). 

 

En anledning till varför majoriteten av de anställda ansåg att sammanhållningen inte blivit 

bättre kan vara för att det redan finns en stark sammanhållning i organisationen. Något som 

borde ha frågats efter här för att ha kunnat få en tydligare bild över situationen är att ha frågat 

hur sammanhållningen i organisationen såg ut hälsoinspiratörerna började innan det frågas 

efter om det har förändrats något. 

Förändringsarbete genom aktiviteter 

Studien undersöker vilka hälsofrämjande aktiviteter som utförs på arbetsplatsen (se fråga 17, 

figur 17). De aktiviteter som är mest använda av hälsosinspiratörerna är pausgympa, 

hälsolunken och hälsofrukost. 

 

Det är igenom aktiviteterna som hälsoinspiratörerna utövar sitt hälsofrämjande arbete och 

påverkar medarbetarnas hälsa. Alla aktiviteter är inte lika mycket utförda och alla är inte 

heller med i enkäten för att vissa bara kan utföras på ett fåtal enheter. Det här är oftast på 

grund av att det händer utanför arbetet och de olika klinikerna har tillgång till olika beroende 

på vart klinikerna är placerade i länet.  

 

Ur resultatet går det att se att många av aktiviteterna är utförda på gruppnivå. Som tidigare 

nämnts arbetar hälsoinspiratörerna mot gruppen och inte på den individuella nivån. Rutten 

(1995) menar att mänskliga beteenden inte sker i isolering och ensamhet utan det sker i 

sociala sammanhang där det varierar från individ till individ. Han menar också att ett 

hälsofrämjande inte ska ses på ett individuellt plan utan att det är av vikt att fokus läggs på 

gruppen som helhet och hur den kan förändras. Hälsoinspiratörerna vill göra förändringar hos 

gruppen och av gruppnormerna. För att nå ut till grupper är det nödvändigt att 

hälsoinspiratörerna som anordnar aktiviteter alla medarbetare kan vara med i. Det är även 

roligare att utföra aktiviteter i grupp än som en enskild individ. För att nå ut till fler personer 

kan hälsoinspiratörerna exempelvis sätta en dag i veckan för en timmes promenad 

tillsammans, istället för att ge varje enskild individ i uppdrag att springa tre dagar i veckan.  

 

Ett problem som kan uppstå om det arrangeras individuella aktivitet är att det bara når dem 

som redan tränar och är aktiva. Engageras hela gruppen till att göra något gemensamt kan det 

bli en rolig grej av det och de kanske inte tänker på att de tränar utan får ta del av det de 

sociala gruppaktiviteterna kan medföra.  

 

De aktiviteter som verkar vara mest använda av hälsosinspiratörerna är pausgympa, 

hälsolunken och hälsofrukost. De här tre aktiviteterna kan ses som både fysiskt och socialt 
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fokuserade. På den fysiska delen fokuserar hälsoinspiratörerna på att försöka förbättra de 

anställdas välbefinnande (Fhi 2013
1
), det här igenom att röra på sig på arbetstid, äta nyttigt 

och uppmuntra till att röra på sig utanför arbetet. Med samma aktiviteter får de anställda 

arbeta med den sociala delen genom att fokusera på samspelet mellan individerna och den 

sociala miljön (Eriksson 1989), ur aktiviteterna få de anställda en chans till att umgås både 

under och efter arbetet, ha roligt med varandra och hjälpa varandra med tips på hur de kan äta 

nyttigare.  

 

Hälsoinspiratörernas sätt att utföra ett målinriktade hälsoarbete är att använda aktiviteter för 

att uppnå sina mål om att förbättra de anställdas hälsa. Hälsoinspiratörerna utövar sitt 

ledarskap genom att anordna en mängd olika grupp aktiviteter och ett fåtal individuella 

aktiviteter där de har en stödjade roll över aktiviteterna och är de som drar igång och 

motiverar de andra att börja delta i aktiviteterna (Eriksson m.fl. 2011). Hälsoinspiratörerna har 

även ett förändringsinriktat ledarskap där de styr mot uppsatta visioner, lyssnar och 

uppmuntrar anställda till att förbättra samarbetet och engagerar anställda i många olika 

aktiviteter (Westlander 1993). Ledaren tar risker och uppmuntrar förändringar hur saker 

utförs, exempelvis genom att påverka anställda på fritiden (Westlander 1993).  
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5. Sammanfattande diskussion 
 

 

I kapitlet nedan kommer vi att behandla materialet så att det besvarar frågeställningen. Vi 

kommer sedan att diskutera studiens brister och styrkor med hjälp av våra egna tankar och 

funderingar.  

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning som hälsoinspiratörernas arbete bidrar 

till att medarbetas hälsa påverkas. För att besvara syftet har tre frågeställningar utvecklats.  

 

 Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas fysiska hälsa? 

 Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas psykiska hälsa? 

 Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas sociala hälsa?  

 

Efter att ha analyserat resultatet kan vi konstatera att hälsoinspiratörernas arbete bidrar till att 

påverka positiv och även slå fast att det påverkar i en relativt stor omfattning. Den fysiska 

hälsan påverkars enligt deltagarna i en relativt hög grad, detta för att majoriteten av frågorna 

där den fysiska hälsan behandlas fick positiva resultat. Den psykiska hälsan har påverkats 

relativt högt enligt deltagarna. Det höga resultatet kan förklaras av att medarbetarna inte 

tycker att hälsoinspiratörerna ha påverkat dem negativt utan positivt när det handlar om 

deltagandet i aktiviteterna. Den sociala hälsan har också påverkat medarbetarna men inte i 

lika stor omfattning som de andra två faktorerna, detta för att deltagarna verkar vara lite 

osäkra på hur sammanhållningen dem emellan ser ut.  

 

Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas fysiska hälsa? 

Av studien framgår det att den fysiska hälsan påverkas positivt av hälsoinspiratörernas arbete. 

Den fysiska hälsan har i studien berört pausgympa, matvanor, motion, ohälsosamma vanor, 

ohälsosamma matvanor, ork till att utföra arbetsuppgifter och att motionera utanför arbetet.  

Av medarbetarna är det 40 procent som anger att motionsvanorna har förbättrats, 30 procent 

anger att matvanorna har förbättrats, 22 procent att ohälsosamma vanor har förbättrats och 28 

procent anser att ohälsosamma matvanor har förbättrats.  

 

Studien visar att medarbetarna upplever en förbättrad hälsa. Motionsvanorna har påverkats 

mest genom pausgympan som visar ett positivt resultat med höga värden. Deltagarna tycker 

tydligt att motionsaktiviteten förbättrar hälsan i en mycket hög grad. Medarbetarna tycker att 

axlar och nacke påverkas mest, tätt följt av rygg och efter det leder.  Studien visar att 

medarbetarnas matvanor potentiellt kan förbättras ju längre de har en hälsoinspiratör på plats i 

organisationen. Hälften av medarbetarna tyckte att fruktkorgen hade påverkat dem, vilket kan 

ha påverkat deras matvanor positivt. Det positiva resultatet kan i studien sammankopplas med 

att medarbetarnas intag av fikabröd har minskat och ersatts med frukt. Hälsoinspiratörernas 

arbete har påverkat medarbetarnas ohälsosamma vanor med snus, tobak och alkohol, då en 
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fjärdedel av medarbetarna anger en förbättring. Motion, ohälsosamma vanor och 

ohälsosamma matvanor visar ett likartat mönster som innebär att hälsoinspiratörernas 

påverkan förändras över tid. Hälsoinspiratörernas påverkan ökar sex månader efter de 

påbörjat arbetet för att sedan minska efter ett år och därefter återigen öka påverkan på 

medarbetarna efter ett och ett halvt år. 

 

Medarbetarna anger att de har fått mer ork att utföra arbetsuppgifterna sedan 

hälsoinspiratörerna började. I studien är det 40 procent av medarbetarna som anger att orken 

har ökat, antingen genom lite mer eller mycket mer ork än tidigare. Hälsoinspiratörerna har 

också motiverat medarbetarna till att motionera utanför arbetstid. Resultaten pekar på en 

positiv utveckling där närmare 74 procent anser att de har blivit motiverade av 

hälsoinspiratörerna till att motionera utanför arbetstid. Många av de aktiviteter som 

hälsoinspiratörerna arrangerar sker utanför arbetstid, exempelvis hälsolunken och vårruset, 

vilket kan ha motiverat medarbetarna till att motionera på sin fritid.  

 

Studien visar att deltagarna tycker att hälsoinspiratörerna har påverkat deras arbete i en stor 

omfattning. Det är nästan 80 procent av medarbetarna som tycker att deras arbete har 

påverkats och det höga värdet på frågan om arbete kan ha påverkats av att medarbetarna har 

fått mer ork att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas psykiska hälsa? 

Av studiens resultat framgår det att den psykiska hälsan påverkas positivt av 

hälsoinspiratörernas arbete. Den psykiska hälsan har mätts i medvetenheten om hälsa, känner 

mig tvingad att delta, tycker att det är roligt att delta, tycker att det är ansträngande att delta 

och känner mig skamsen om jag inte deltar.  

 

Studien visar att medvetenheten om hälsa har ökat i en hög grad. Resultatet visar att cirka 60 

procent av medarbetarna anser att medvetenheten om hälsa har antingen ökat i liten grad eller 

bara ökat. Hälsoinspiratörernas användning av hälsoföreläsningar kan mest troligtvis ha 

orsakat det positiva resultatet.   

 

Medarbetarna tycker att det är roligt att delta i aktiviteterna hälsoinspiratörerna anordnar. 

Majoriteten av deltagarna, närmare 80 procent tycker det är roligt att delta i aktiviteterna. Det 

positiva resultatet kan ha påverkats av att det är väldigt få som tycker att de blir tvingade att 

delta, endast 6 procent av medarbetarna tycker att de blir tvingade. Resultatet kan även ha 

påverkats av att det är få medarbetare som tycker att det är ansträngande att delta och att få 

känner sig skamsna om de inte deltar. Utifrån det här resultatet kan det sägas att medarbetarna 

inte känner sig pressade att delta i aktiviteterna utan gör det av fri vilja. 

 

Medarbetarna tycker att hälsoinspiratörerna har en positiv påverkan på deras humör. Närmare 

80 procent av deltagarna tycker att deras humör att påverkats av hälsoinspiratörernas arbete. 

Deltagarna tycker även att den psykiska hälsan har påverkats enligt deltagarna. Det är en 
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jämfördelning där cirka 50 procent anser att hälsoinspiratörerna har påverkat deras psykiska 

hälsa och cirka 50 procent anser att de inte har påverkat deras psykiska hälsa.  

 

Hur påverkar hälsoinspiratörernas arbete medarbetarnas sociala hälsa?  

Av studiens framgår det att den sociala hälsan påverkas positivt av hälsoinspiratörernas 

arbete. Den sociala hälsan har mätts i utsträckningen om hälsoinspiratörerna har effekt på 

relationen till medarbetarna, sammanhållningen mellan kollegor, de hälsofrämjande 

aktiviteter som hälsoinspiratörerna arrangerar och påverkan på medarbetarnas arbete och 

fritid. 

 

Medarbetarna tycker att arbetsrelationerna mellan dem har påverkats sedan 

hälsoinspiratörerna började sitt arbete. Nästan 70 procent av deltagarna tycker att 

hälsoinspiratörerna påverkar relationerna mellan medarbetarna. Det positiva resultatet kan 

kopplas till varför medarbetarna tycker att det är roligt att delta i aktiviteterna som 

hälsoinspiratörerna anordnar och varför medarbetarna tycker att deras humör har påverkats 

positivt.  

 

Deltagarna tycker att sammanhållningen mellan medarbetarna har blivit lite bättre sedan 

hälsoinspiratörernas arbete började. Det är 43 procent av medarbetarna som tycker att 

hälsoinspiratörerna har en påverkan på sammanhållningen mellan medarbetarna. De många 

aktiviteter som hälsoinspiratörerna anordnar kan ha gjort att sammanhållningen har blivit 

bättre för att medarbetarna har fått umgås mer på både arbetstid och på sin fritid. De 

aktiviteter som hälsoinspiratörerna utövar mest är pausgympa, hälsolunken och vårruset. 

 

Deltagarna tycker att hälsoinspiratörer påverkar deras fritid positivt. Nästan 70 procent av 

medarbetarna tycker att deras fritid har påverkats av hälsoinspiratörernas arbete. Resultatet 

som framkom på frågan om fritiden kan ha påverkats av att medarbetarna har fått en ökad 

medvetenhet om hälsa. 

 

5.2 Diskussion 

I slutsatsen kan vi konstatera att hälsoinspiratörerna har en påverkan på sina medarbetares 

fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det hälsofrämjande arbete som utförs i organisationen kan 

ses ur ett långsiktigt perspektiv och att hälsoinspiratörernas påverkan på medarbetarnas hälsa 

kan variera beroende på hur länge varje klinik har haft en hälsoinspiratör. Hur långt varje 

hälsoinspiratör har kommit med sitt hälsofrämjande ledarskap beror också på hur länge den 

personen varit aktiv som ledare för de hälsofrämjande aktiviteterna.  

 

Fysiska hälsan 

Den fysiska hälsan är tillsynes lättast att kunna fråga om och mäta om det har skett en 

förändring. När enkäten skapades var de fysiska frågorna lättast att formulera och det var mer 

ett problem att begränsa sig än att skapa tillräckligt många. Men i konstrast i hur lätt det är att 

skapa frågorna är det svårt för deltagarna att svara på dem. Inte för att frågorna är svåra att 
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svara på utan svårigheten är att vara ärlig. Kanske tränar en deltagare inte alls och känner en 

skam över detta, vilket resulterar i att deltagaren svarar att den faktiskt tränar fastän hon eller 

han inte gör det. Det är fenomenet skapar ett problem som är svårt att förhindra eller 

upptäcka.  

 

Frågan om deltagarna motiveras av hälsoinspiratörerna att motionera utanför arbetet och dess 

resultat är intressant att diskutera. Fastän frågan fick ett sådant positivt och bra resultat är det 

över hälften av medarbetarna som tycker att motivationen att motioner utanför arbete bara har 

påverkat i liten grad. Fritiden är ett svårt område för hälsoinspiratörerna att nå ut till. Kanske 

vill inte medarbetarna heller att organisationen ska lägga sig i vad de gör utanför arbetstid. 

Orsaken till varför hälsoinspiratörerna kan ha det svårt att nå ut till medarbetarnas fritid kan 

vara på grund av alla andra faktorer som spelar in. Faktorer som till exempel barn och familj, 

att de kanske redan motionerar tillräckligt utanför arbetstid och tycker att det är tillräckligt 

och att medarbetarna tycker att den motion de får under arbetstid är tillräcklig. 

 

Den frågan som fick bäst resultat är pausgympan där det har gett effekt på axlar, rygg, nacke 

och leder. Det är en aktivitet som utförs kontinuerligt på arbetsplatsen vilket kan ha bidragit 

till det höga resultatet. Pausgympan kan även ha påverkat sammanhållningen mellan 

medarbetarna positivt. Aktiviteter som hälsolunken, vårruset och hälsofrukost är för mestadels 

engångsföreteelser vilket kan göra att de har en mindre påverkan på sammanhållningen.  

Frågorna om matvanor och de olika ohälsosamma vanorna är vid först anblick tydliga och 

enkla att svara på. Dock om frågorna undersöks närmare på kan det upptäckas problem som 

kan göra att deltagarna blir förvirrade. Vad är det för skillnad mellan matvanor och 

ohälsosamma matvanor? Visserligen har vi skrivit exempel på vad ohälsosamma matvanor är 

för något, godis och fikabröd, men vad definieras matvanor till? Vi definierade matvanor till 

att äta hälsosammare i vardagen, äta frukost, att deltagarna helt enkelt tänker mer på vad de 

stoppar i sig än förut. Det är här det brister, deltagarna har naturligtvist definierat frågan olika. 

Många av dem blev säkert förvirrade och såg ingen skillnad mellan de två frågorna om 

matvanor och funderade vad som skiljde dem åt. Det här gör att det blir svårt att veta om 

deltagarna har svarat på frågan på det sätt som vi har tänkt oss.  

 

Även frågan om deltagarna hade mer ork att utföra sina arbetsuppgifter kan vara svår att svara 

på. Inte för att frågan är svår i sig att förstå utan för om deltagaren har haft en hälsoinspiratör i 

1,5 år är det extremt svårt att komma ihåg hur det var innan det hälsofrämjande arbetet 

började. Resultatet blev trots det relativt positivt och 40 procent av deltagarna angav att orken 

hade förändras sedan hälsoinspiratörerna började sitt arbete. Det här kan bero på att 

hälsoinspiratörerna har kunnat påverka humöret positivt vilket kan göra att känslan av att 

klara av mer arbetsuppgifter skapas. 

 

Hälsoinspiratörernas påverkan på medarbetarnas arbete kan bero på att ha medarbetarnas ork 

att utföra sina arbetsuppgifter har ökat. Den här samverkan mellan ork och arbete tror vi 

händer hela tiden, att en påverkan kan leda till andra effekter, exempelvis om medarbetarna 

har mer ork att arbeta blir de på bättre humör och kanske då känner att relationen mellan 

medarbetarna förbättras.  
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Psykiska hälsan 

I linje med att det var lätt att skriva frågor om den fysiska hälsan var det inte lika enkelt att 

formulera frågor som berör den psykiska hälsan. Dels på grund av att vi inte vill ställa frågor 

som deltagarna i studien kan bli illa berörda av och dels för att det är svårt att ställa frågor om 

den psykiska hälsan som alla deltagare tolkar på liknande sätt. Vi valde därför att hantera 

frågorna om den psykiska hälsan på ett enkelt plan och ställa frågor som inte är alltför svår 

tolkade och som är enkla att hantera av deltagarna. Här ligger svårigheten i att få deltagarna 

att svara så ärligt som möjligt eftersom det handlar om den psykiska delen av deras hälsa. 

 

Att som individ känna skam över att inte delta i vissa hälsofrämjande aktiviteter eller känna 

sig tvingad till att delta kan påverka den psykiska hälsan. Som tur är det inte många 

medarbetare som känner sig skamsna eller tvingade till att delta i aktiviteterna, men det bör 

tänkas på att inte glömma bort de individer som har de känslorna. Det kan ofta vara de 

personerna som är svåra att nå fram till och det kanske finns en anledning till varför de känner 

som de gör. Bakomliggande orsaker till den psykiska hälsan kan spela en stor roll när 

aktiviteter på och utanför arbetet ska utföras. Det kan finnas orsaker till varför individer 

agerar som de gör i olika situationer, att de känner som de gör och varför de inte deltar i olika 

aktiviteter. Här ligger svårigheterna med att ställa den här typen av frågor. Hur tolkas de av 

varje enskild person, det kan vara en svår och känslig fråga att svara på beroende på hur 

personen som ska svara på den mår. Det kan också handla om grupptryck, eftersom 

majoriteten av de som arbetar på klinikerna är med och deltar i aktiviteterna som anordnas 

märks det ganska väl om det är någon som inte deltar. Det kan leda till att de känner sig 

tvingade till att delta för de inte vill att deras frånvaro ska märkas. 

 

Det är lättare att fånga de individer som tycker det är roligt att delta, de är oftast engagerade i 

det som aktiveras och ser inga hinder i det som görs. Det kan också hjälpa individerna att 

stärka den psykiska hälsan. Är aktiviteterna inte särskilt anstängande att utföra kan det också 

göra att det blir roligare att delta vilket också är ett tecken på att det hälsoinspiratörerna gör ett 

bra och uppskattad arbete där strävan efter en hälsosammare arbetsplats finns. Dock bör det 

påpekas att de som tycker det är roligt att delta kan vara de som är aktiva på fritiden utan 

hälsoinspiratörernas vägledning. Det är något vi skulle ha frågat om i undersökningen. Om 

personerna var aktiva på fritiden innan hälsoinspiratörernas arbete började. Då hade det varit 

lättare att se hur många som redan är aktiva och hur många som hälsoinspiratörerna faktiskt 

har påverkat och fått mer aktiva genom deras aktiviteter.  

    

Det här kan liknas med det som arbetsmiljölagen säger om hälsofrämjande aktiviteter. 

Organisationens hälsofrämjande arbete med hälsoinspiratörerna kan ses som ett sätt att vidta 

åtgärder enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160). Här står det klart och tydligt att en arbetsgivare 

har som krav att skydda sina anställda från ohälsa och olycksfall. I lagen ur kapitel 3 lyder 

lagen sådan: ”1 a § Arbetsgivaren och arbetstagaren skall samverka för att åstadkomma en 

god arbetsmiljö” (Göransson & Garpe 2011, s. 259). Här ser vi att det måste ske ett samspel 

mellan arbetsgivare och arbetstagaren när den kommer till hälsoarbetet. I vår undersökning 
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arbetar organisationen med hälsofrämjande arbete genom hälsoinspiratörerna men sen handlar 

det om att varje enskild individ som måste lägga ner sig för att själv kunna påverka sin egen 

hälsa. Vill inte medarbetarna lägga ner sig är det svårt för organisationen att utföra ett gott 

hälsofrämjande arbete. Dock bör tänkas på att mår inte en person bra psykiskt är det svårt att 

förändra sin hälsa.  

 

Medvetenheten om hälsa har ökat enligt deltagarna där närmare 60 procent anser att 

medvetenheten om hälsa har ökat sedan hälsoinspiratörerna började sitt arbete. Anledningen 

till det goda resultatet kan bero på den goda kontakt hälsoinspiratörerna har med varandra via 

intranätet där de kan dela med sig av information till varandra och som de sedan 

vidarebefordrar till sina medarbetare. Hälsoinspiratörernas förmåga att lära ut och leda sina 

medarbetare spelar stor roll in på hur de kan öka medvetenheten hos sina medarbetare. För att 

kunna förbättra det här resultatet ytterligare skulle ett förslag kunna vara att ha fler 

föreläsningar om hälsa. Dock för att kunna göra det mer intressant för de anställda skulle de 

kunna ha en liten enkät som frågar vad om hälsa de vill veta och sedan utifrån det ha en 

föreläsning. Organisationen kan också tänka på att för att hjälpa medarbetare med sitt 

psykiska mående, så kan det vara bra att öka medvetenheten om hälsa både den fysiska, 

psykiska och sociala. Ökad medvetenhet om de tre faktorerna kan hjälpa individer att lättare 

ta hand om sin hälsa.   

 

Här kan vi konstatera att för att få en djupare bild av den psykiska hälsan borde vi ställt fler 

frågor om hur medarbetarna mår psykiskt idag och formulerat de frågor vi hade på ett sätt så 

hade blivit lättare för oss att tolka resultatet. Men med det resultat vi fick visar det ändå på att 

57 procent av medarbetarna anser att hälsoinspiratörerna har påverkat deras psykiska hälsa i 

någon grad. Den psykiska hälsan kan ändå vara svår att nå för hälsoinspiratörerna då det kan 

vara ett känsligt ämne och människor kanske inte vill prata om hur de mår psykiskt men om 

hälsoinspiratörernas arbete får fortsätt kanske det skulle göra att övriga medarbetare också 

känner att deras psykiska hälsa blir påverkad. De kanske på sikt kan bidra till en ännu bättre 

psykisk hälsa hos sina medarbetare om de får de rätta verktygen till det arbetet.  

 

Sociala hälsan 

Som vi nämnt tidigare är de hälsofrämjande aktiviteterna som utförs grupporienterade och 

inriktade på att de deltagare som vill, tillsammans ska utföra aktiviteter både på och utanför 

arbetsplatsen. Här har den sociala hälsan stor betydelse eftersom som den kan på sikt bidra till 

att öka sammanhållningen mellan medarbetarna. Av medarbetarna tycker 43 procent att de har 

blivit påverkade av hälsoinspiratörera angående sammanhållningen, kan det bero på att 

sammanhållningen mellan medarbetarna redan är bra eller kan det bero på att ordet 

sammanhållning definieras olika från varje enskild individ? I den här frågan borde vi varit 

tydligare med vad vi menar med ordet sammanhållning. Vi borde också ha frågat om 

sammanhållningen är bra på arbetsplatsen och efter det frågat om hälsoinspiratörerna har 

någon effekt på sammanhållningen.  
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Vi har funderat kring om att deltagarna kan ha tolkat frågan om sammanhållningen och frågan 

om i vilken uträckning hälsoinspiratörerna har effekt på relationen mellan medarbetarna på 

två olika sätt, eftersom de visar en relativ stor skillnad.  Skillnaden mellan de två frågorna är 

27 procentenheter. Det här kan göra att svaret blir missvisande och svårt att tolka. De anser att 

hälsoinspiratörerna har effekt på relationen till medarbetarna men sammanhållningen har inte 

blivit lika mycket bättre sedan hälsoinspiratörernas arbete började. Vi skulle ha frågat mer 

detaljerat hur effekten till medarbetarna har blivit påverkad. Det kanske handlar om en annan 

påverkan än sammanhållningen mellan medarbetarna.  

 

Den sociala hälsan är av stor vikt då det kan ha betydelse för om en medarbetare stannar kvar 

på sin arbetsplats eller inte. Att trivas och må bra på arbetet kan ha stor betydelse för det 

sociala livet både på arbetsplatsen och utanför. Att organisationen är med och vill bidra till 

den sociala hälsan är positivt. De vill hjälpa sina medarbetare att forma en bra social hälsa. De 

ger sina medarbetare eget ansvar eftersom aktiviteter utförs både på och utanför arbetsplatsen. 

De ger dem möjlighet att tillsammans vara aktiva och skapa en positiv sammanhållning 

mellan medarbetarna.  

 

Den sociala hälsan är inte svår att påverka för hälsoinspiratörerna bara de får de rätta 

instrumenten för att göra det. De rätta instrumenten kan vara mer underlag till hur de kan 

anordna aktiviteter, fler föreläsningar och mer gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen.  Fler 

aktiviteter på arbetstid kanske skulle bättra på sammanhållningen ytterligare ett steg och 

samtidigt göra hälsoinspiratörernas påverkan ännu tydligare än innan. På sikt kanske fler 

hälsofrämjande aktiviteter kommer på tal och ju mer hälsoinspiratörerna lär sig desto mer kan 

de lära sina medarbetare och desto mer kan de påverka både den fysiska, psykiska och sociala 

hälsan i en allt högre grad.   

 

Vi gick in i den här studien som ett blankt blad eftersom vi inte hade någon erfarenhet eller 

information om hur ett hälsoarbete kan gå till. Efter informationsmötet med 

hälsoinspiratörerna blev vår förväntan att resultat i studien skulle bli relativt lågt, jämfört med 

resultatet vi fick trodde vi att det skulle ha varit lägre påverkan på deltagarnas hälsa. Det är 

såklart positivt att det blev högre än väntat och ett bra resultat för framtida hälsoarbeten med 

hälsoinspiratörerna.  Det här resultatet kan visa på att medarbetarna tar ett eget ansvar över sin 

egen hälsa och vill själva förbättra den. Det betyder också att organisationen har tagit sitt 

ansvar vad gäller att se till sina anställdas hälsa genom hälsoinspiratörernas arbete. Det är 

uppenbart att även om vi fick ett bra resultat ur den här studien kan resultatet förbättras när 

det kommer till den fysiska, psykiska och sociala hälsan.  

 

Det är tydligt att för att få ett bra hälsoarbete behöver alla tre faktorer stärkas och ständigt 

arbetas med för att de ska kunna samverka med varandra och bidra med att förbättra hälsan 

hos varje individ. Avslutningsvis kan vi redogöra för frågan om deltagarna vill att 

hälsoinspiratörerna ska fortsätta sitt arbete, hela 86 procent vill att hälsoarbete ska fortsätta 

sitt arbete.   
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Framtida studier 

Om fortsatta studier på detta område intresserar är ett tips att gå djupare in på de olika 

aktiviteterna. Under varje aktivitet kan de undersökas vad den gör för individernas hälsa och 

hur aktiviten i sig kan påverka en individens fysiska, psykiska och sociala hälsa.  

 

Som tidigare nämnts kan det vara intressant att göra en uppföljningsstudie för att se hur 

tidsaspekten spelar in på deltagarnas svar på samma organisation. Hälsoinspiratörsarbetet kan 

ses som ett levande projekt, där deltagarna utvecklas och lär sig nya saker, även där 

hälsoinspiratörerna lär sig nya sätt att motivera och uppmuntra till en bättre hälsa.  

 

Är hälsoinspiratörernas arbete att hälsofrämja eller förebygga hälsa? Detta kan vara en 

intressant fråga att undersöka i en studie. Försöker hälsoinspiratörerna att förbättra 

medarbetarnas nuvarande hälsa eller arbetar de förbyggande för att andra skador inte ska 

uppstå? 

 

Vi kan hitta många intressanta områden att undersöka i detta ämne om hälsoinspiratörerna och 

det vore intressant för framtiden att gå in i djupare och mer ingående analyser på området, där 

det kanske är aktuellt att jämföra mellan olika organisationer och företag. 
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7 Bilaga 1 Följebrev med enkäten 

 
Information om enkätundersökning 

Vi är två studenter från Karlstad Universitet och heter Hanna Lundberg och Sandra Lindberg. 

Vi läser arbetsvetenskap C och den här enkäten är till för att samla in information till vår c-

uppsats. Frågorna kommer att röra företagets arbete om hälsa. Deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst utan anledning. Du är anonym i undersökningen och inget kan 

kopplas tillbaka till dig personligen. Det slutgiltiga resultatet kommer att redovisas som 

statistik på gruppnivå och kommer att finnas tillgänglig för alla. Vill ni ha mer information 

eller vill ni ställa några frågor kan ni kontakta Hanna Lundberg på 

hanna.lundberg87@gmail.com  

Tack för din hjälp!! 

  

mailto:hanna.lundberg87@gmail.com
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8 Bilaga 2 Enkät 
 

1. Kön:  Kvinna Man 

 

2. Ålder:  18-34   35-44   45-54   55+  

 

3. Yrke: Klinikchefer Tandläkare  Tandhygienister  Tandsköterskor. 

 

4. Finns det en hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

5. Om svaret på föregående fråga är nej eller vet ej, skulle du önska att det fanns en 

hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 
 

Om så svaret på fråga 1 är Nej eller Vet ej, så behöver du inte fortsätta med att fylla i enkäten. 

6. Hur länge har det funnits en hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

Ca 1,5 år 

Ca 1 år 

Mindre än 6 mån 

 
7. I vilket utsträckning anser du att hälsoinspiratörernas arbete har effekt på: 

 
Inte alls Lite grann Sådär Ganska mycket Mycket 

Ditt arbete 
     

Din fritid 
     

Ditt humör 
     

Din fysiska hälsa 
     

Din relation till dina medarbetare 
     

Din psykiska hälsa 
     

 

8. Hur ser du på den effekt hälsoinspiratörernas arbete har på:  

 
Positivt Negativt Vet ej 

Ditt arbete    
Din fritid    
Ditt humör    
Din fysiska hälsa    
Din relation till dina medarbetare    
Din psykiska hälsa 
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9. Anser du att medvetenheten om hälsa har ökat hos dig som individ sedan 

hälsoinspiratörsarbetet började? 

 

Ingen ökad medvetenhet 

I liten grad ökad medvetenhet 

Ökad medvetenhet 

Mycket ökad medvetenhet 

 

10. Har hälsoinspiratörernas arbete fått dig att förbättra din hälsa genom: 1 är lite och 5 är 

mycket.  

 
1 2 3 4 5 

Matvanor      
Motion      
Ohälsosamma vanor(rökning, snus, alkohol)      
Ohälsosamma matvanor(godis, fikabröd)      

 
11. Har du mer ork till att utföra dina arbetsuppgifter sedan hälsoinspiratörernas arbete 

började? 

 

Ingen skillnad mot tidigare 

Lite  

Mer ork än tidigare 

Mycket mer ork än tidigare 
 

12. I vilken grad anser du att pausgympan har effekt på: 

 
Ingenting Lite grann Sådär Mycket Deltar ej 

Axlar      
Rygg      
Nacke      
Leder      

 

 

13. Motiverar hälsoinspiratörerna dig att motionera utanför arbetet? 

Nej, inte alls 

Ja, lite grann 

Ja, ganska mycket 

Ja, mycket 

 

14. Anser du att fruktkorgen har påverkat ditt intag av fikabröd? 

Nej, inte alls 

Ja, lite grann 

Ja, väldigt mycket 

Har ingen fruktkorg 
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15. Hur känner du inför deltagandet av de aktiviteter som hälsoinspiratörerna anordnar?  

 

Instämmer inte 

alls 

Instämmer i 

någon mån 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer helt 

och hållet 

Känner mig tvingad att 

delta     

Tycker det är roligt att 

delta     

Tycker det är ansträngade 

att delta     

Känner mig skamsen om 

jag inte deltar     

     
 

 

16. Anser du att sammanhållningen mellan kollegor har förbättras sedan hälsoinspiratörerensas 

arbete började?  

Ingen skillnad mot tidigare 

Lit bättre sammanhållning 

Någorlunda bättre sammanhållning 

Mycket bättre sammanhållning 
 
 

17. Vilka hälsofrämjande aktiviteter görs på din arbetsplats?(Inklusive aktiviteter som utförs 

utanför arbetstid) 

 
Ja Nej 

Pausgympa   
Massage   
Teambuilding aktiviteter    
Promenader utanför arbetstid   
Hälsofrukost   
Yoga   
Hälsolunken   
Vårruset   
Hälsoföreläsningar   
Stegräknartävling   
Konditionstest   
Förflyttningsteknik   
 

18. Tycker du att hälsoinspiratörerna ska fortsätta sitt arbete? 

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 


