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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie var att undersöka arbetsmetoden hälsoombud/hälsoinspiratörer för att se 

hur den tillämpades på två olika avdelningar inom samma företag, samt att ta reda på om 

medarbetarna var medvetna om att det fanns ett hälsofrämjande arbete på deras arbetsplats 

och vad detta innebar.  

Våra frågeställningar var: 

- Hur är arbetsmetoden hälsoombud och hälsoinspiratörer i det hälsofrämjande arbetet 

utformad på detta företag? 

- Når det hälsofrämjande arbetet ut till medarbetarna och i sådant fall hur? 

 

Metod 

Vi undersökte två hälso- och arbetsmiljökommittéer, vilka vi kom i kontakt med genom 

företagshälsovården som samarbetar med företaget. Personliga intervjuer gjordes med två 

hälsoombud från dessa kommittéer och därtill fem hälsoinspiratörer. Vi skickade även enkäter 

till medarbetarna för att få svar på om det hälsofrämjande arbetet når ut.  

 

Resultat 

Trots att företaget hade strukturer för hälsoarbetet som gällde för hela företaget visade våra 

resultat att avdelningarna skiljde sig åt. Faktorer som visade sig viktiga för ett framgångsrikt 

hälsoarbete var bl.a. utbildning, stöd från företagshälsovård och närmaste chef, tydliga 

riktlinjer i organisationen för hur arbetet skulle bedrivas, samt kommunikation i alla 

riktningar. Av resultaten från enkäterna kunde vi konstatera att en stor del av medarbetarna 

hade dålig eller ingen kännedom om företagets hälsoarbete och därmed hälsoinspiratörernas 

arbete på den egna avdelningen. Resultaten skiljde sig dock åt mellan avdelningarna, då 

medarbetarna på den ena avdelningen hade större insyn i hälsoarbetet.  

 

Slutsats 

Arbetsmetoden med hälsoombud och hälsoinspiratörer är ett bra sätt att arbeta hälsofrämjande 

på en arbetsplats, då man effektivt når alla medarbetare. En förutsättning för detta är dock att 

arbetet är bra strukturerat och att det finns ansvariga personer på arbetsplatsen som är insatta 

och engagerade. En annan viktig faktor är att det finns en väl fungerande kommunikation 

inom organisationen.   
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
I denna studie har vi undersökt ett företag som använder sig av hälsoombud och 

hälsoinspiratörer. Då vi tror att detta arbetssätt kan vara effektivt för att främja personalens 

hälsa vill vi beskriva hur företaget arbetar. Därför tog vi kontakt med en företagshälsovård 

som vi vet tillämpar denna metod. Genom dem fick vi kontaktuppgifter till företaget vi gjort 

undersökningen på.  

 

1.1.1 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 

Hälsofrämjande arbete 

Det finns många synsätt på vad ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatser innebär. Likaså är 

tillvägagångssätten i ett sådant arbete många och det inkluderar många olika slags insatser. 

Detta beror till stor del på den stora variation av företag som finns och med det följer unika 

arbetsplatser och personal. I boken ”Hälsopromotion i arbetslivet” skrev Anders Hanson att 

det är det unika som avgör förutsättningarna för hur varje enskilt företag kan arbeta 

hälsofrämjande.1 Han pekade också på hur det ofta är ekonomi som sätter begränsningar, men 

att ekonomi även kan skapa förutsättningar för ett företags hälsoarbete. Arbetsplatsen har 

enligt Hanson bra förutsättningar för hälsofrämjande arbete, då det ofta finns tydliga 

strukturer i en organisation och redan inarbetade rutiner när det gäller exempelvis 

beslutsfattande och kommunikation. 

 

World Health Organization (WHO) definierar hälsofrämjande verksamhet som följer:  

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

improve, their health.” 2  

 

Urban Janlert jämställde i sin bok ”Folkhälsovetenskapligt lexikon” begreppet hälsofrämjande 

arbete med hälsofrämjande åtgärder.3 Detta var enligt författaren ”ett sammanfattande 

begrepp på aktiviteter som har till syfte att förbättra hälsan”.  

                                                 
1 Anders Hanson, Hälsopromotion i arbetslivet, (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 208-209. 
2 http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_2 (2009-03-11, kl 11.57). 
3 Urban Janlert, Folkhälsovetenskapligt lexikon, (Borås: Natur och Kultur, 2000), s. 139. 
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Utifrån Luxemburgdeklarationen (1997) för hälsofrämjande arbetsplatser i Europeiska 

Unionen gav Eva Menckel och Lars Österblom en sammanfattande definition av 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser.4  

• Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsan. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på 

möjligheter till god hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och hälsorelaterade beteenden.  

 

Vi anser att ovanstående definitioner är relevanta för vår studie då företaget vi undersökt 

arbetar inom ramen för dessa. 

 

Menckel och Österblom menade att arbetsgivaren har ett ansvar att skapa möjligheter för 

hälsofrämjande arbete, samt att medarbetarna har ett individuellt ansvar för sin egen hälsa.  

 

Företagshälsovård 

Företaget vi undersökt har ett nära samarbete med en företagshälsovård som bl.a. står för 

utbildningen av hälsoombuden och hälsoinspiratörerna. Menckel och Österblom beskrev 

företagshälsovården som en viktig resurs i ett företags hälsofrämjande arbete.5 Denna ska 

fungera som ett stöd för chefer och anställda, men har enligt författarna inte hela ansvaret. Det 

ligger även hos cheferna, samt hos medarbetarna själva att arbeta för en bättre hälsa och ett 

hälsosammare arbetsklimat. Tidigare har företagshälsovårdens fokus legat på arbetsmiljön, 

samt på att förebygga och bota det sjuka. Successivt har detta ändrats till ett mer främjande 

synsätt där man fokuserar på hälsoarbete och de anställdas välbefinnande.  

 

Kommunikation 

Kommunikation är ett begrepp med flera definitioner. I den här rapporten berörs främst 

kommunikation på arbetsplatsen, dels internt mellan ledning och medarbetare, men även 

externt, mellan företag och företagshälsovård. 

 

                                                 
4 Eva Menckel och Lars Österblom, Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen: om ledarskap, resurser och 
egen kraft (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2000), s. 26. 
5 Ibid., s. 58-62. 
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Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson definierade kommunikation som att prata och 

agera i förhållande till varandra.6 Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet 

”communicare”, något blir gemensamt. Det beskrevs i boken som att två eller flera personer 

ger och tar emot olika budskap, samt öppet visar sin reaktion på detta budskap.  

 

Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik skrev att kommunikation är den process där 

informationen från avsändaren förmedlas till mottagaren via olika media.7 Detta illustreras 

med hjälp av figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kommunikationsprocessen 

 
 
Enligt ovan nämnda författare sker det i en organisation olika sorters kommunikation mellan 

medlemmarna i organisationen. De har beskrivit vertikal kommunikation och horisontell 

sådan. Den vertikala går dels uppåt, från medarbetare upp till chefer och ledning, dels nedåt, 

från cheferna ner till medarbetarna. Den vertikala kommunikationen överskrider nivåerna i 

den hierarkiska organisationen och är oftast formell. Den horisontella i sin tur sker mellan 

medarbetarna och de som är anställda på samma nivå.  
 
Eftersom det i denna rapport beskrivs hur processen fungerar från ledning till medarbetare, 

samt mellan medarbetare, anser vi att denna beskrivning är relevant för syftet, såväl vertikal 

som horisontell kommunikation. 

 

 

 

                                                 
6 Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation mellan människor, (Lund: Studentlitteratur, 
1995), s. 9. 
7 Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, (Lund: Studentlitteratur, 2002) 
s. 335-353. 
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1.1.2 Tidigare forskning 
 

Kostnaderna för sjukvård har ökat under senare år och många företag har börjat få upp 

ögonen för detta. Fler och fler arbetsgivare försöker minska kostnaderna genom att införa 

hälsofrämjande program och aktiviteter.8 

 

I en undersökning gjord av American Management Association (AMA) tyckte 71 % av de 

intervjuade företagen att de hade ett ansvar gentemot sina anställda att främja 

personalhälsan.9  Trots detta var det knappt hälften som erbjöd utbildningsprogram. Studien 

visade vidare att cirka 50 % av företagen gav sina anställda rabatter och bidrag till 

hälsofrämjande aktiviteter. Endast 25 % hade tillgång till träningsanläggning och en tredje

arbetade aktivt med att uppmuntra och engagera medarbeta

del 

rna i sitt hälsoarbete.  

                                                

 

Lena Karlqvist på Arbetslivsinstitutet har i samarbete med flera aktörer gjort en ettårig studie 

med anställda i Botkyrka kommun.10 Syftet med studien var att ”utveckla metoder för ökad 

hälsa i kommunal miljö”. Fyra grupper, varav en kontrollgrupp, skapades. I en grupp satsade 

man enbart på utbildning och utveckling av chefen. I en annan grupp utbildades, förutom 

chefen, ett antal hälsoinspiratörer. En tredje grupp fick endast utbildning för hälsoinspiratörer, 

medan chefen lämnades utanför utvecklingsprogrammet. Syftet med att utbilda 

hälsoinspiratörer var att engagera och uppmuntra medarbetarna till att upprätthålla en god 

hälsa. Dessa fick en två dagars utbildning samt sex gruppmöten fördelade på året, varav tre 

med utbildningsledare och tre utan. De fick även ett nyhetsbrev varje månad med information 

och nya rön. 

 

Av resultaten efter ett år kunde man bl.a. se skillnader mellan de två grupperna med 

hälsoinspiratörer. Den grupp i vilken även chefen blivit hälsoutbildad upplevde det gångna 

året som positivt och givande. I gruppen där chefen inte fått utbildningen uttrycktes en 

frustration och deltagarna menade att det var tufft att inte ha en informerad och utbildad chef 

som stöd och bollplank.  

 

 
8 Kathleen Kingsbury, ”Pressure on your health benefits”,  Time, 168 (2006:19), s. 53-54. 
9 Eva Kaplan-Leiserson, ”Work healthy”, T+D, 58 (2004:1), s. 12-13. 
10 Lena Karlqvist, Hälsofrämjande insatser i Botkyrka kommun, (Arbetslivsrapport, 2005:9, ISSN 1401-2928). 
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En omfattande studie gjordes under hösten år 2001 och våren år 2002 av Hanna Arneson i 

samarbete med bl.a. Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering (RAR).11 Syftet med 

studien var att identifiera de förutsättningar som krävdes för att vidmakthålla hälsofrämjande 

processer i en organisation efter en intervention. En intervention gjordes på tre olika 

organisationer, samtliga inom offentlig sektor. Ett år efter projektets avslutande intervjuades 

ett urval av deltagarna. Detta för att få deras åsikter om vilka förutsättningar som krävdes för 

att vidmakthålla det hälsofrämjande arbetet.  

 

Flera av de intervjuade uttryckte att resurser för ett hälsofrämjande arbete var viktigt, men 

även hur det organiserades. Som exempel uttrycktes att företagshälsovården bör vara en del i 

detta arbete, samt att ge det övergripande ansvaret till ett par personer, t.ex. hälsosamordnare 

eller hälsoombud. Det som också påpekades i intervjuerna var att det måste skapas 

möjligheter och tid för hälsoombuden att träffas och prata med varandra. Dessa bör arbeta i 

grupp och ha ett signifikant stöd från både chefer och medarbetare.   

 

I samtliga intervjuer vidhölls att det fanns ett individuellt ansvar för den egna hälsan, samt för 

att det hälsofrämjande arbetet vidmakthölls.  

 

För att sammanfatta intervjuresultaten menade författaren att medarbetarna måste känna en 

delaktighet i det hälsofrämjande arbetet och delvis ta eget ansvar, samtidigt som ett stöd från 

kollegor och chef var viktigt. Ytterligare en aspekt var att det krävdes kontinuerlig feedback 

på det hälsofrämjande arbetet och dess resultat.  

 

Luftfartsverket i Stockholm är ett företag som använt sig av hälsoinspiratörer i sitt 

hälsofrämjande arbete.12 Företaget skickar varje år ut medarbetarenkäter. Av resultaten i de 

senaste framgick att de anställda upplevde både en bättre individuell hälsa och ett bättre 

arbetsklimat, bl.a. tack vare hälsoarbetet. Cirka 50 % upplevde en större gemenskap och 

trivsel på arbetsplatsen och drygt en tredjedel tyckte sig se att arbetet blivit effektivare.  

 

 

 

                                                 
11 Hanna Arneson, ”Vidmakthållande av hälsofrämjande processer på arbetsplatser”, Socialmedicinsk tidskrift 
1924-, (2005:3), s. 241-245. 
12 Menckel och Österblom, s. 26. 
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1.1.3 Företagets hälsoarbete 
 
Det företag vi har arbetat med är en stor, rikstäckande organisation med riktlinjer för 

hälsoarbetet som gäller för hela företaget. Dessa vill vi beskriva för att ge en bild av hur 

arbetet är strukturerat.  

 

På företaget ses ett bra hälsoarbete som en framgångsfaktor och det har en hög prioritet.13  

Hälsoombud infördes på företaget för fem år sedan. Syftet var att varje avdelning skulle ha en 

person som inspirerade och engagerade medarbetarna att tillsammans arbeta hälsofrämjande. 

Chefen för varje avdelning har ett arbetsmiljöansvar och utser hälsoombudet, som verkar som 

ett stöd i hälsofrågor. Tillsammans arbetar de fram en plan för hälsoarbetet. Som ytterligare 

stöd för hälsoombuden finns ett antal hälsoinspiratörer, vilka ansvarar för det lokala 

hälsoarbetet ute på avdelningarna. Medarbetarna har tillgång till motionslokaler på 

arbetsplatsen.  

 

För att bedriva ett så effektivt hälsoarbete som möjligt har företaget bildat ett antal hälso- och 

arbetsmiljökommittéer (HAMK). Varje arbetsmiljöansvarig chef sitter med i en sådan 

kommitté, tillsammans med arbetsmiljöombud, hälsoombud och eventuell representant från 

företagshälsovården. Dessa träffas enligt riktlinjerna minst fyra gånger per år. Kommitténs 

arbete innebär att se över hälsosituationen och vidta eventuella åtgärder.  

 

Hälsoarbetet bedrivs i samarbete med en företagshälsovård som erbjuder utbildningar, 

aktiviteter, seminarier, stöd och råd till de anställda på företaget. Utöver detta erbjuder de 

även hälsoundersökningar och sjukvårdstjänster. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Vår uppfattning var att det är fördelaktigt att som en del i det hälsofrämjande arbetet använda 

sig av hälsoombud och hälsoinspiratörer på arbetsplatsen. Dock var det vår hypotes att man 

som företag måste nå ut till sina medarbetare, för att få ut något av denna arbetsmetod.  

 

 

                                                 
13 Företagets Human Resources – avdelning. 
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Syftet med vår studie var därför att undersöka arbetsmetoden hälsoombud/hälsoinspiratörer 

för att se hur den tillämpades på två olika avdelningar inom samma företag, samt att ta reda på 

om medarbetarna var medvetna om att det fanns ett hälsofrämjande arbete på deras arbetsplats 

och vad detta innebar.  

 

Frågeställningarna som användes var: 

- Hur är arbetsmetoden hälsoombud och hälsoinspiratörer i det hälsofrämjande arbetet 

utformad på detta företag? 

- Når det hälsofrämjande arbetet ut till medarbetarna och i sådant fall hur? 

 
3 Metod 
 
3.1 Metodval och urval 
 

Vi valde att göra intervjuer på både hälsoombuds- och hälsoinspiratörsnivå för att få en så 

tydlig bild som möjligt över hur arbetet var upplagt och hur det fungerade. Vid intervjuerna 

med hälsoombuden och hälsoinspiratörerna fick vi veta hur hälsoarbetet på avdelningen var 

utformat. För att undersöka om hälsoarbetet nådde ut till medarbetarna valde vi att skicka en 

enkät till dessa. Syftet med enkäten var även att ta reda på hur mycket medarbetarna visste om 

hälsoarbetet på sin avdelning.  

 

I samarbete med företagshälsovården valdes två hälso- och arbetsmiljökommittéer (HAMK) 

inom företaget ut. Urvalskriterier för detta var att kommittéerna skulle vara verksamma i 

Stockholmsområdet.  

 

I vår studie gjorde vi intervjuer med hälsoombuden och ett antal hälsoinspiratörer. För att få 

svar på frågeställningen om arbetsmetoden når ut till medarbetarna gjorde vi en enkät som 

skickades ut till medarbetarna.14 De medarbetare som deltog i studien och besvarade 

enkäterna tillhörde samma grupper som de utvalda hälsoinspiratörerna. På den ena 

avdelningen, avdelning B, fanns tre hälsoinspiratörer, varav samtliga intervjuades. På den 

andra avdelningen, avdelning A, fanns 25 hälsoinspiratörer. Ur denna grupp gjordes ett 

slumpmässigt urval genom lottning för att få fram tre representanter som skulle intervjuas. 

Den första lottningen resulterade i kontakt med en av hälsoinspiratörerna.  

                                                 
14 Bilaga 4. 
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Från de andra två hörde vi ingenting förrän efter en vecka då vi, efter att vi skickat en 

påminnelse, fick svar från en hälsoinspiratör att denne inte var intresserad. Därför valde vi att 

göra en andra lottning för att få fram två nya namn. Den här gången framkom vid kontakt med 

hälsoinspiratörerna att den ena var verksam i Malmö, vilket inte stämde överens med vårt 

urvalskriterium, samt att den andra inte hade möjlighet att delta i en intervju. En tredje 

lottning gjordes alltså för att få fram två nya kandidater. Denna gång fick vi kontakt med en 

hälsoinspiratör som ville delta . Den sista hörde vi aldrig ifrån, trots en utskickad påminnelse. 

P.g.a. att tiden gick var vi tvungna att sätta en gräns och valde därför att inte göra ett fjärde 

urval för att få tag i ytterligare en hälsoinspiratör.  

 

Sammanfattningsvis gjorde vi intervjuer med ett hälsoombud och två hälsoinspiratörer på 

avdelning A, samt med ett hälsoombud och tre hälsoinspiratörer på avdelning B.  

 

3.2 Intervjumetodik 
 
Hälsoombuden informerades inte om vilka hälsoinspiratörer som skulle delta i intervjuerna. 

Detta för att skapa en trygg situation för hälsoinspiratörerna så att deras svar inte skulle 

påverkas. P.g.a. att avdelning B endast bestod av ett ombud och tre hälsoinspiratörer fick 

dessa dock kännedom om detta ändå. Vår intention var att medverka båda två vid samtliga 

intervjutillfällen, dock hade en av oss det övergripande ansvaret över samtalet. Vid en av 

intervjuerna var endast en av oss med, detta p.g.a. sjukdom. 

 

Som underlag för våra intervjuer skapade vi en intervjuguide.15 I denna skrev vi upp 

ämnesområden som vi ville beröra i intervjuerna. Detta skapade ett friare samtal och den 

intervjuade kunde styra samtalet i större utsträckning.16 Guiden skiljde sig åt på vissa punkter 

mellan intervjuerna med hälsoombuden och hälsoinspiratörerna, då deras uppgifter i 

hälsoarbetet ej var identiska. Inför intervjuerna skickades intervjuunderlaget ut till 

respondenterna.  

 

Intervjuerna hölls i avskilda rum på de intervjuades arbetsplatser. Samtalen spelades in med 

diktafon efter överenskommelse med de intervjuade. Data transkriberades så snart som 

möjligt efter intervjun. 

                                                 
15 Bilaga 1, Bilaga 2. 
16 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 3 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1993, 2005), s. 50. 
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I transkriberingen ersatte vi eventuella personnamn med titlar och företagets namn med ordet 

företaget, samt tog bort avdelningens namn om detta framkom under intervjun. Tolkningen av 

intervjuerna gjordes då alla intervjuer var avklarade och transkriberade. Detta gav oss en viss 

distans till intervjutillfällena och vi kunde analysera allt material samtidigt och utifrån samma 

utgångspunkter.17  

 
3.3 Enkätmetodik 
 

Enkäten var kort och enkel och bestod mest av kryssfrågor. Ett par frågor krävde att 

medarbetarna svarade med egna ord, men dessa kände vi var nödvändiga för att få svar på 

våra frågeställningar.18  

 

Vi gjorde en egen enkät, då vi inte hittade någon färdig som vi tyckte passade just vårt syfte. 

För att undvika fel och missförstånd testades denna på ett par personer innan utskick. Den 

blev också granskad och godkänd av avdelningscheferna på respektive avdelning, samt av vår 

kontakt på företagshälsovården. Enkäten skickades sedan ut till de medarbetare som tillhörde 

samma grupp som de intervjuade hälsoinspiratörerna.  

 

I enkäten använde vi ordet hälsoombud, det som i uppsatsen benämns hälsoinspiratör. Detta 

för att företaget nyligen har genomfört ett namnbyte, från att alla kallades hälsoombud till att 

endast de som sitter i HAMK använder titeln. Övriga ska ha titeln hälsoinspiratör. Då denna 

förändring inte var fullt vedertagen på företaget valde vi att i enkäten använda ordet 

hälsoombud för att undvika missförstånd.   

 

Enkäten skulle skickas direkt till de 249 medarbetarna, genom en mailadress som gällde för 

respektive grupp/avdelning. På avdelning A fick vi ganska snart kontakt med en av 

hälsoinspiratörerna och därmed medarbetarna. Däremot tog det lång tid innan vi fick kontakt 

med resten av inspiratörerna och deras grupper. Hälsoinspiratörerna på avdelning B var 

väldigt tillmötesgående och erbjöd oss hjälp med distributionen av enkäten. Dock hade vi otur 

med felaktiga mailadresser, vilket gjorde att det tog tid innan vi väl fick ut enkäten till 

medarbetarna. 

 

                                                 
17 Ibid., s. 127. 
18 Bilaga 4. 
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Vi gjorde enkäten i ett program, Adobe Acrobat 8 Professional, där ett formulär skapades. 

Detta distribuerades sedan ut till hälsoinspiratörerna och deras grupper. Hälsoinspiratörerna 

ombads att inte svara på enkäten, eftersom vi visste att de hade insyn i och kunskap om 

hälsoarbetet. För att returnera enkäten trodde vi från början att medarbetarna bara skulle 

behöva klicka på en returknapp i formuläret, så att den på datorn besvarade enkäten kunde 

skickas till den mailadress vi angett. Tyvärr upptäckte vi att det inte riktigt fungerade som vi 

tänkt. Personen som svarade på enkäten måste spara ner sitt ifyllda formulär för att sedan 

bifoga den i ett svarsmail till oss. Tanken var att det skulle ta så lite tid som möjligt att svara 

på enkäten och returnera den. Vi valde ändå att skicka ut enkäterna som de var och så tydligt 

som möjligt skriva i missivbrevet hur man skulle gå tillväga. En påminnelse skickades till 

samtliga medarbetare i två omgångar. Den första skickades ut efter en vecka och därefter fick 

de ytterligare en efter några dagar.   

 

Sammanställningen av enkätsvaren gjordes manuellt och statistiken beräknades utifrån 

svaren. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet 

Vi satte oss i förväg in i intervjutekniken, samt gick noggrant igenom våra intervjufrågor för 

att de skulle besvara våra frågeställningar. Innan intervjuerna genomfördes skickade vi 

underlaget till intervjupersonerna, för att de skulle kunna förbereda sig och få en uppfattning 

om vårt syfte. Att vi gjorde personliga intervjuer kan bidra till ökad validitet, eftersom vi då 

hade möjlighet att rätta till missförstånd direkt under intervjun, genom exempelvis 

omformuleringar. På så sätt kunde vi se till att intervjun verkligen mätte det den avsåg att 

mäta.19  

 

Vår intervju var semistrukturerad, vilket innebar att samtalet blev relativt fritt. Detta kan 

sänka validiteten, men eftersom våra intervjupersoner fick se intervjuguiden i förväg tror vi 

inte att strukturen påverkat resultatet. Vi hade några övergripande rubriker, samt ett antal 

underrubriker. Vi höll samtalet fritt utifrån dessa rubriker och såg till att vi fick svar på de 

frågor vi skrivit ner.  

                                                 
19 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik, (Lund: Studentlitteratur, 1993) kap. 9. 
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Enkäterna prövades i förväg, innan utskick. Detta för att upptäcka eventuella felformuleringar 

och minska risken för missförstånd. Vi valde att göra en kort och enkel enkät, med fokus på 

medarbetarnas kunskap om det hälsofrämjande arbetet på avdelningen. Frågor som inte var 

relevanta för vårt syfte valdes bort.  

 

Reliabilitet 

Intervjuer som metod kan vara svåra att upprepa för att få samma resultat, då svaren på 

frågorna kan ändras över tiden. Vi skapade en intervjuguide med ämnesområden som följde 

samma struktur i alla intervjuer och därför anser vi att standardiseringen mellan intervjuerna 

var hög. Intervjuguiden hjälpte oss att få med de ämnesområden som besvarade våra 

frågeställningar i samtliga intervjuer. Däremot väcktes det i vissa intervjuer följdfrågor 

beroende på vad respondenten svarade, vilket gav en låg reliabilitet på dessa punkter. Dessa 

låg dock inte i fokus för vår uppsats. 

 

I vår enkät mätte vi medarbetarnas inställning till och kunskap om det hälsoarbete som finns 

på deras företag. Att upprepa denna mätning vid ett senare tillfälle kan ge ett annat resultat då 

det kan vara svårt att få en hög överensstämmelse vid attitydmätningar, eftersom attityder och 

kunskaper kan förändras.20  

 

Att vi har använt oss av både enkäter och intervjuer som metod i vår studie anser vi har stärkt 

reliabiliteten. Genom intervjuerna fick vi hälsoombudens och hälsoinspiratörernas upplevelse 

av om och hur arbetsmetoden når ut samt de aktiviteter som anordnas. Att vi sedan fick 

samma resultat i enkäterna till medarbetarna gav en stärkt reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Henny Olsson och Stefan Sörensen, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, (Stockholm: 
Liber, 2007) s.75. 
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3.5 Bortfall 
 
Tabell 1. Redovisat bortfall 

 Antal utskick Antal svar Bortfall

Avdelning A 107 49 54 % 

Grupp 1 25 17 32 % 

Grupp 2 82 32 61 % 

Avdelning B 142 60 58 % 

 

Siffrorna visade att grupp 1 hade en relativt hög svarsfrekvens jämfört med grupp 2 och 

avdelning B. Till grupp 1 fick vi en gruppförsändelseadress, vilket innebar att vi kunde skicka 

enkäten direkt till medarbetarna. Den andra gruppen och avdelning B hade inga sådana 

adresser, varför enkäten distribuerades via hälsoinspiratörerna. Vi trodde att detta skulle bidra 

till en högre svarsfrekvens, att även hälsoinspiratörerna stod bakom utskicket och därmed gav 

medarbetarna en signal om att företaget tog detta på allvar. Det visade sig dock inte stämma. 

Avdelningarna hade olika förutsättningar vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider, vilket vi 

tror kan ha påverkat bortfallet.  

 

En fråga vi kan ställa oss är vilka medarbetare som svarade på enkäten. Risken är att det var 

de med ett genuint intresse för hälsofrågor som skickade in sina svar och i så fall kan 

resultatet ha blivit missvisande. Vidare blev enkätens svarsrutin inte så enkel som vi väntat 

oss, varför vi undrar om detta kan ha påverkat bortfallet. Vi tror att vissa av medarbetarna kan 

ha låtit bli att returnera enkäten för att de upplevt det för omständligt.  

 

4 Resultat 
 
4.1 Intervjuresultat 
 
Intervjuresultaten redovisas efter ämnesområde och uppdelat per avdelning. Utifrån 

tolkningen av resultaten delades dessa in i kategorier för att ge en tydlig struktur. Vi vill 

tydligt skilja resultaten åt och underlätta en jämförelse mellan dessa. Hälsoinspiratörerna är 

numrerade där 1 och 2 tillhör avdelning A och 3, 4 och 5 tillhör avdelning B. Det hälsoombud 

som finns på respektive avdelning benämns HO. Avdelning A är även uppdelad i två grupper, 

där grupp 1 är knuten till hälsoinspiratör 1 och grupp 2 till hälsoinspiratör 2.  
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4.1.1 Rollen som hälsoinspiratör/-ombud 
 

Avdelning A 

”… så ska vi ju försöka få igång folk. Sprida information, vara bollplank o lite såna 
saker…”(1) 
 
I intervjuerna med hälsoinspiratörerna och hälsoombudet på avdelning A framkom att de ser 

som sin uppgift att bl.a. sprida och vidarebefordra information som kommer från 

företagshälsovården. En av de intervjuade framhöll vikten av att motivera sina medarbetare 

och att finnas tillgänglig för att svara på frågor som rör hälsoarbetet, t.ex. friskvårdspengen. 

Friskvårdspengen är knuten till varje anställd och avdelningen beslutar själv om det ska vara 

ett individuellt bidrag eller om det ska användas för gruppaktiviteter. Hur man har valt att 

använda bidraget varierar från avdelning till avdelning. Hälsoombudet upplevde att arbetet är 

ganska fritt. 

 

”Ja, vi har väldigt stort utrymme. Skulle jag vilja påstå. Det enda som det begränsas av det är 
ju liksom friskvårdspengen.” (HO) 
 

De båda inspiratörerna har haft sina roller i ett par års tid och hälsoombudet har arbetat i drygt 

sex månader. Den gemensamma nämnaren för dem är ett intresse för hälsofrågor. 

Hälsoinspiratör 1 anmälde själv sitt intresse när platsen blev ledig i dennes grupp.  

 

Företagets policy är, enligt inspiratör 1, att det ska finnas minst en inspiratör i varje grupp och 

att antalet medarbetare ska vara 25-30 per inspiratör. Den intervjuade upplevde att detta var 

ett för stort antal och därför har dennes chef arbetat för att tillsätta ytterligare en 

hälsoinspiratör i gruppen. 

 

”Det är jättetråkigt att vara ensam, det är det verkligen… Det är svårt att hitta på aktiviteter 
och det är mycket lättare att ha någon att bolla idéer med.” (1) 
   

På frågan om de har någon avsatt tid för hälsoarbetet skiljde sig svaren mellan intervjuerna. 

Hälsoombudet och hälsoinspiratör 1 uppgav att det inte finns någon avsatt tid utan att man får 

integrera det i sin ordinarie arbetstid. Inspiratören poängterade dock att det i dennes grupp är 

accepterat att dessa arbetsuppgifter tar tid från det ordinarie arbetet. Inspiratör 2 uppgav att de 

har en timme per vecka till förfogande. 
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Avdelning B 

På avdelning B var alla de intervjuade hälsoinspiratörerna och hälsoombudet ense om att 

deras roll handlar om att finnas tillgänglig och inspirera medarbetarna till en hälsosammare 

livsstil, samt att komma med tips och idéer.  

 
”… att de ser mig och associerar till det hälsoarbetet som vi har.” (3) 
 
En av inspiratörerna lyfte fram vikten av att synas bland medarbetarna. Detta är något som 

avdelningen även tar hänsyn till då de tillsätter hälsoinspiratörer. Då arbetsplatsen är uppdelad 

i olika kontorslandskap och rum arbetar man för att det ska sitta minst en inspiratör i varje 

rum, jämnt fördelat på antalet medarbetare.  

 

Hälsoombudet och en av hälsoinspiratörerna poängterade att det är viktigt att hålla en balans i 

arbetet. De uttryckte att det är viktigt att inte alltid vara en ”hurtbulle” som tjatar på 

medarbetarna om hur de ska göra och inte göra, men att ändå synas och förmedla vilka 

möjligheter som finns. 

 
”… jag tror att den gemensamma nämnaren för alla tror jag är att vi är ganska positiva 
personer och sociala och vi är väl inte helt osunda liksom, men påverkar väl kanske personer 
på ett positivt sätt…” (4) 
 

Gemensamt för de intervjuade var att de har ett eget intresse för hälsoarbetet och de har på 

olika sätt blivit tillfrågade om de vill ha rollen. När en ny hälsoinspiratör ska tillsättas är det 

chefen på avdelningen, som är arbetsmiljöansvarig, som formellt frågar. Det krävs ingen 

speciell förkunskap eller utbildning för att få arbeta som hälsoinspiratör eller hälsoombud.  

 

De intervjuade har varit med olika länge, från en månad till fyra år. Något de gemensamt 

pekade på i intervjuerna var att samarbetet inom gruppen fungerar bra. De har fått avsatt 15 

timmar per månad som de fördelar på alla fyra i gruppen, men poängterade att de vid större 

och mer tidskrävande insatser kan ansöka om mer tid hos chefen.  

 

”Här har vi en ganska stor kreativ frihet och det tycker jag inte att vi har nästan någon 
annanstans i företaget. Men här är vi faktiskt väldigt oberoende, och det är himla kul.” (3) 
 

I intervjuerna med en av hälsoinspiratörerna och med hälsoombudet berättade de båda att de i 

denna arbetsuppgift har stor frihet, något som de tycker är roligt. 
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4.1.2 Utbildning 
 

Avdelning A 

På avdelning A har de intervjuade olika kännedom om vilka utbildningar som finns för 

hälsoombud och hälsoinspiratörer. Hälsoombudet uppgav att det finns en utbildning men att 

den framflyttats och ännu inte blivit av. Hälsoinspiratör 2 gick en utbildning för några år 

sedan men påpekade att det inte har förekommit några fler sedan dess. Den andra 

hälsoinspiratören har inte gått någon utbildning och har ingen vetskap om att det finns.  

Dock påpekade denne att det finns föreläsningar att gå på som anordnas av 

företagshälsovården, men att dessa är öppna för alla medarbetare i företaget.  

 
”… ibland kan jag känna att de skulle kunna vara lite mera proaktiva och vara lite mera 
stödjande och så då… att peppa oss lite mer också och komma med lite mer 
forskningsmaterial t.ex. och såna saker och hälsofrämjande aktiviteter för övrigt också, såhär 
tips och idéer och sådär. Det är väl lite sådär, inte jättejättebra kan jag säga.” (HO) 
 

I två av intervjuerna framkom att stödet från företagshälsovården i det dagliga hälsoarbetet 

upplevs vara lågt. Hälsoinspiratör 2 jämförde med hur arbetet organiserades för några år 

sedan, då företagshälsovården anordnade kampanjer gemensamt för hela företaget. Nu 

upplever hälsoinspiratören att alla insatser förväntas ske lokalt inom grupperna, vilket upplevs 

som svårare. 

 

”… tiden finns ju inte att sitta och rätta protokoll och sånt där, och det…och finns den inte 
så, det blir ju aldrig av då.” (2) 
 

”Vi tyckte nog att det var bra med de här centrala kampanjerna på nåt sätt.”(2) 

 

Hälsoombudet uppgav i intervjun att företagshälsovården utgör ett bra stöd då det handlar om 

att göra punktinsatser i grupper som har behov av detta. 

 
Avdelning B 

På avdelning B visste samtliga intervjuade om att det finns en utbildning för hälsoinspiratörer 

och hälsoombud. Hälsoombudet och en av inspiratörerna har gått denna och är nöjda med det 

som erbjuds. De två inspiratörer som inte har arbetat så länge har ännu inte haft möjlighet att 

gå utbildningen. Det anordnas även årliga träffar för hälsoombud och hälsoinspiratörer där de 

får möjlighet att utbyta erfarenheter och ge tips och råd till varandra. 
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”Man har fått med sig mycket tips och idéer, plus att man då har fått träffa andra 
hälsoombud från resten av landet. Och så jobbat i grupper och kunnat utbyta erfarenhet och 
tipsa.” (HO) 
 

I intervjuerna framkom att det många gånger handlar om att ta eget initiativ. Dels från 

hälsoinspiratörer och hälsoombud att rådfråga företagshälsovården, men även för avdelningen 

att själva bestämma vilka kampanjer och aktiviteter man vill ha och när.  

 

”… vi får jättebra stöd ifrån företagshälsovården. Om vi vill.” (HO) 

 
4.1.3 Kommunikation och respons 
 

Avdelning A  

På avdelning A upplevde hälsoinspiratör 2 att kontakten med de övriga inspiratörerna är 

nästintill obefintlig. Den andra inspiratören berättade att de har träffar två gånger per år, men 

att det inte sker någon daglig kontakt mellan hälsoinspiratörerna. Av hälsoombudet fick vi 

veta att det ordnas nätverksträffar för hälsoombud, på initiativ av dem själva, en gång varje år. 

Dessa träffar upplevs av hälsoombudet som bra och inspirerande och denne uttrycker en 

önskan om att de ska hållas oftare.  

 

”Jag kanske skulle önska att vi samarbetade lite mer… hälsoombud emellan, och kanske att 
vi fick lite mer input från HAMK…” (1) 
 

I intervjuerna med de båda hälsoinspiratörerna framkom att de vet om att HAMK finns, men 

väldigt lite om vad som görs i kommittén. De intervjuade hälsoinspiratörerna har ingen 

kontakt med hälsoombudet och därmed ingen insyn i arbetet.  

 

”Men sen är det ju lite upp till en själv, ibland får man ju sån himla energi och tänker ja, nu 
ska jag skicka ut ett mail...” (2) 
 

Kommunikationen till medarbetarna sker enligt hälsoinspiratörerna via mail. Hälsoinspiratör 

1 brukar även beröra hälsoarbetet på gruppmöten, eller under fikarasten.  

 

Hälsoinspiratör 1 upplevde en mycket bra respons från medarbetarna. Den andra 

hälsoinspiratören saknade egentlig uppfattning om responsen från medarbetarna, men uppgav 

att en del av dem utnyttjar gymmet och är aktiva.  
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”Det är ju den här vanliga tesen om att man når alltid de här som är mest hurtiga…” (HO) 

 

Avdelning B 

På avdelning B träffas hälsoinspiratörerna och hälsoombudet regelbundet. Hälsoombudet 

förmedlar där vad som sagts på HAMK – mötet. De går igenom aktuella händelser, samt 

fördelar arbetsuppgifter inför kommande aktiviteter. Samtliga i gruppen upplevde att 

samarbetet dem emellan fungerar bra.  

 

För att kommunicera ut till medarbetarna använder man sig av såväl mail som personlig 

kontakt. På gruppmöten går hälsoinspiratörerna runt och informerar om kommande eller 

pågående aktiviteter. Det finns också en plats på avdelningen där man samlar all information 

kring hälsoarbetet. Dit kan medarbetarna gå för att få information om passen i huset, datum 

för de aktuella kampanjerna och inspiration till aktiviteter. 

 

”Framför allt är det ju att vi försöker besöka grupperna ofta, men sen också att vi skickar ut 
mail. Men jag tror att det är effektivare om vi möter medarbetarna ute i grupperna direkt.”(4) 
 

Hälsoinspiratörerna och hälsoombudet på avdelningen är överens om att deras arbete verkar 

uppskattas bland medarbetarna. Hälsoombudet uttryckte i intervjun att det är svårt att få med 

precis alla, men att det samtidigt är upp till var och en att ta ansvar för sin egen medverkan i 

aktiviteterna.  

 
”Jag tycker att de är jätteöppna för olika saker. Vi har försökt lägga fram det som ett stöd för 
dem att få hjälp i sin egen hälsoförbättring och inte skuldbeläggning eller något sånt där.” 
(3) 
 
”Det här finns och det här erbjuder vi, sen är det upp till individen att liksom, vilja prova.” 
(HO) 
 

På vår fråga hur kedjan fungerar från HAMK ut till medarbetarna svarade en av inspiratörerna 

att den fungerar bra och att kedjan inte är speciellt lång, eftersom ombudet och inspiratörerna 

arbetar så nära varandra.  
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4.1.4 Hälsofrämjande aktiviteter 
 

Avdelning A 

”Så vi vill ju försöka peppa alla att använda det på gruppnivå, för vi tycker att det får liksom 
ett mervärde då” (HO) 
 

Samtliga intervjuade på avdelning A berättade om friskvårdspengen som alla medarbetare får 

ta del av. Det finns två sätt att använda bidraget – individuellt eller i form av någon 

gruppaktivitet. Hälsoombudet och inspiratör 1 försöker motivera medarbetarna att använda 

pengarna på gruppnivå. Den senare har i sin grupp beslutat att hela summan ska gå till 

gruppaktiviteter, där alla kan vara med och prova på. I den andra gruppen får medarbetarna 

själva bestämma vad de vill göra med friskvårdspengen. Hälsoinspiratören i den gruppen 

upplever att det är få som utnyttjar bidraget. En liten del av friskvårdspengen avsätts för varje 

anställd till de träningslokaler som finns i huset. Där finns möjlighet att gå på ett par pass i 

veckan, utnyttja squashhallen och gymmet, eller att få personlig träning.  

 

Samtliga intervjuade berättade att de försöker motivera medarbetarna till att gå med i en 

stegtävling i vår, som grupperna på avdelningen kan anmäla sig till.  Hälsoinspiratör 1 

berättade om vad som gjorts i dennes grupp, t.ex. medverkan i Blodomloppet, bowling och 

olika prova – på – aktiviteter. De har även en squashturnering i gruppen två gånger per år. 

Enligt inspiratören är medarbetarna i gruppen duktiga på att ta egna initiativ, så arbetet 

beskrivs som relativt lätt.   

 

Avdelning B 

På avdelning B finns ett stort och varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. 

Företagshälsovården erbjuder flertalet aktiviteter som avdelningarna kan välja bland. Det ger 

hälsoinspiratörerna möjlighet att välja ut en aktivitet som de tycker skulle passa och sedan 

genomföra den på sin avdelning.  

 

Gemensamt för alla hälsoinspiratörer på avdelningen är att de försöker tänka på 

medarbetarnas fysiska, såväl som psykiska hälsa och ordnar därför aktiviteter för både kropp 

och själ. Även arbetsmiljön ligger i fokus, då arbetet innebär sittande till största del. Att de 

anställda arbetar efter olika scheman och tider innebär att inte alla har tid eller möjlighet att gå 

ifrån för att träna.  
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Därför finns också en hel del anpassade aktiviteter, så att det ska finnas alternativ som kan 

passa alla.  

 

”Så tanken för i år är väl egentligen att vi ska få folk att vara lite mer kontinuerliga.” (5) 
 

Hälsoinspiratörerna på avdelningen har tagit fram ett verktyg som ger en överblick över vad 

som gjorts, samt vad som ska göras framöver. Detta verktyg har även medarbetarna tillgång 

till och upplevs av hälsoinspiratörerna som en bra hjälp. Det ger också möjlighet att följa upp 

de aktiviteter som genomförts, samt att upprepa dem som gett bra resultat.  

 

”Så den har vi använt oss mycket av och den blev lite av ett begrepp faktiskt, ett jättebra sätt 
att visualisera vad som faktiskt händer”. (HO) 
 

I lokalerna finns tillgång till ett par gympasalar, ett gym och en pool. Information om de 

aktuella passen sitter alltid uppe, så att medarbetarna lätt kan se vad som finns. Det finns även 

olika sektioner, som specialiserat sig på någon idrott och erbjuder utflykter, resor, material 

m.m.  

 

4.1.5 Prioritering av hälsofrågor 
 

Avdelning A 

Enligt de intervjuade på avdelning A varierar prioriteringen av hälsofrågor mellan grupperna. 

Hälsoinspiratör 1 beskrev sin grupp som väl medveten och tog återigen sin chef som exempel 

och hur denne under hösten arbetat för att tillsätta ytterligare en hälsoinspiratör. 

  

Hälsoombudet menade att det faktum att det finns en fastställd dagordning på mötena med 

HAMK, samt att det är samma struktur i hela företaget bidrar till att hälsofrågorna känns 

prioriterade. 

 

Avdelning B 

I intervjuerna med hälsoinspiratörerna på avdelning B framgick att de upplever att 

prioriteringen av hälsofrågor på avdelningen är hög. De uttryckte att deras chefer är 

medvetna, vilket underlättar hälsoarbetet för inspiratörerna, samt att hälsoarbetet generellt sett 

är etablerat och viktigt.  
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Hälsoinspiratör 4 sade följande om prioriteringen: 

 

”Ja… alltså det känns som att många chefer är väldigt medvetna och tycker att det är en 
viktig fråga och kanske ser långsiktigt också att det gynnar företaget…” (4) 
 

4.2 Enkätresultat 
 

Avdelning A 

På avdelning A intervjuade vi två hälsoinspiratörer. Dessa ansvarar för varsin grupp 

medarbetare och har ingen kontakt med varandra. Detta är en av anledningarna till att vi valt 

att redovisa resultaten på enkäterna för respektive grupp. Den andra och främsta anledningen 

är att resultaten skiljer sig påtagligt mellan grupperna.  

 

Grupp 1 

59 % av dem som svarat är män och 41 % är kvinnor. Åldern på respondenterna är mellan 18-

49 år. På frågan om medarbetarna känner till att företaget bedriver hälsoarbete svarade 

samtliga ja. En klar majoritet nämnde hälsoombudet som svar på hur de har fått kännedom om 

arbetet. Flera nämnde också gruppmöten, mail och företagshälsovården. Vi fick även ett  

100 % positivt svar på frågan om medarbetarna kände till att det finns ett hälsoombud. När vi 

sedan frågade om medarbetarna har insikt i dennes arbete gick meningarna isär. Majoriteten 

svarade att de delvis hade insyn i ombudets arbete, medan ett fåtal svarade att de hade full 

insyn. 

 

Fråga 6 handlade om medarbetarnas upplevelse av hälsoarbetet i sin grupp. 70 % upplevde att 

gruppen arbetar för personalens hälsa. På nästa fråga där vi undrade om gruppen erbjuder 

någon aktivitet svarade alla utom en ja. Många nämnde aktiviteter såsom bowling, boule, 

squash, personlig träning, massage och träningsanläggningen. 

 

”Fråga 6 är mer ett ledningsproblem än hälsoombudsproblem” (enkätkommentar) 

 

På frågan om medarbetarna deltagit i någon av de aktiviteter som gruppen har att erbjuda, 

svarade 82 % att de hade deltagit någon gång under det senaste året. De som svarade nej 

angav ”för lite tid” och ”annat” som orsak till att de ej medverkat.  
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Den sista frågan gällde huruvida medarbetarna tycker att det är viktigt med hälsoarbete på en 

arbetsplats. På den svarade 82 % ”ja, helt”, medan resten svarade ”ja, delvis”. 

 

Grupp 2 

Av dem som svarade var två kvinnor och resten män. Samtliga åldersspann i enkäten är 

representerade, men en majoritet på 53 % är mellan 30-39 år. En av medarbetarna svarade 

inte på denna fråga.  

 

På frågan om medarbetarna känner till att företaget bedriver hälsoarbete svarade 90 % ja. 

Denna information har de fått genom intranätet, mail och i samband med hälsoundersökningar 

på företagshälsovården. Medarbetarna var dock inte lika överens på frågan om de vet om att 

det finns ett hälsoombud i gruppen, där 55 % svarade ja och 45 % nej. En av medarbetarna 

svarade inte på frågan. En majoritet på 59 % uppgav att de inte alls har insikt i hälsoombudets 

arbete, medan 19 % respektive 22 % har delvis eller lite insikt i ombudets arbete. 

 

43 % gav svaret ”ja, lite” på frågan om de upplever att gruppen arbetar för personalens hälsa. 

30 % svarade ”ja, delvis”, 23 % ”nej, inte alls”. En av deltagarna svarade ”ja, helt”. På denna 

fråga var det två av medarbetarna som ej svarade.  

 

På frågan om gruppen erbjuder några hälsofrämjande aktiviteter är svaren relativt jämnt 

fördelade mellan de tre alternativen. ”Ja” – alternativet har dock den största svarsfrekvensen, 

med 42 %. Nästan en lika stor andel visste inte om det erbjöds några aktiviteter. Åter 

saknades svar från en av medarbetarna. De aktiviteter som nämndes var träningsanläggning, 

friskvårdspeng, gympa och tävlingar som anordnas centralt. Av de 30 medarbetare som 

svarade på om de har deltagit i någon aktivitet under det senaste året var det 37 % som hade 

deltagit och 63 % som inte gjort det. Skälen som angavs är ointresse, för lite tid och annat. 

 

Den sista frågan, om det är viktigt med hälsoarbete på en arbetsplats, var de flesta eniga om.  

72 % svarade ”ja, helt”, 22 % ”ja, delvis” och 6 % ”ja, lite” på frågan.  
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Avdelning B 

Av dem som har svarat är 72 % kvinnor och åldrarna är jämnt fördelade. Två personer är över 

60 år.  

 

Alla utom en respondent kände till att företaget arbetar med hälsoarbete och att avdelningen 

har hälsoombud.  

På frågan om hur de har fått kännedom om detta svarade en stor del ”genom hälsoombuden”. 

Många svarade även mailkontakt, gruppmöten, aktiviteter och information på intranätet. Fler 

än hälften uppgav att de delvis känner till hälsoombudets arbete, 16 % har full insikt i 

hälsoarbetet och 25 % har lite kännedom. Två av dem som har svarat har ingen insikt i 

hälsoombudens arbete. 

 
”dom berättar ofta om deras arbete och gör bra saker hela tiden” (enkätkommentar) 
 
På frågan om medarbetarna upplever att avdelningen arbetar för personalens hälsa svarade 59 

personer varav samtliga upplevde detta. Fler än hälften angav att avdelningen arbetar ”helt” 

med personalens hälsa, 44 % tycker att de gör det ”delvis” och 5 % svarade ”ja, lite.”  

93 % svarade ja på frågan om avdelningen erbjuder några aktiviteter. En person svarade nej 

och tre svarade ”vet ej”. Exempel på de aktiviteter som gavs i enkäterna var tävlingar av olika 

slag, matvanan, hälsopub, pausgympa, ergonomiska genomgångar och tillgång till de pass 

som anordnas i huset. 80 % av de svarande har deltagit i några av dessa aktiviteter under det 

senaste året. De som svarade att de inte hade deltagit, vilket var 20 %, uppgav skälen 

”ointresse”, ”för lite tid” eller ”annat” jämnt fördelat. 

 

86 % tycker slutligen att det är viktigt med hälsoarbete på en arbetsplats, 12 % anser att det 

”delvis” är viktigt och 2 % tycker att det är ”lite” viktigt.  
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5 Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att undersöka hur arbetsmetoden med hälsoombud och 

hälsoinspiratörer används på ett företag. Vidare var syftet att följa kedjan från hälso- och 

arbetsmiljökommitté till medarbetare för att se om hälsoarbetet når ut. 

 

På avdelning A fanns 25 hälsoinspiratörer och de två som vi intervjuade har ingen kontakt 

med varandra eller med hälsoombudet. Enligt hälsoinspiratörerna och hälsoombudet har de 

ingen tid eller endast en timme per vecka avsatt till hälsoarbetet. Vi tolkar detta som att det är 

möjligt att denna brist på kommunikation och tid bidrar till att hälsoarbetet inte är så tydligt 

och att det inte når ut till alla medarbetare.  

 

Resultaten från enkäterna i de båda grupperna på avdelning A skiljde sig åt och det framkom 

även i intervjuerna att den ena gruppens hälsoarbete är prioriterat. Vår uppfattning är att detta 

delvis kan bero på att denna hälsoinspiratör har ett starkt stöd från sin chef och har möjlighet 

att integrera hälsoarbetet i sin ordinarie arbetstid, vilket gör att arbetet genomförs. Intrycket vi 

fick av intervjun med den andra hälsoinspiratören är att hälsoarbetet i dennes grupp inte har 

en lika hög prioritet. Kan det gynna ett företags hälsoarbete att även intressera och utbilda 

cheferna i ämnet? Vi tror att en insatt och engagerad chef är en avgörande faktor för ett 

framgångsrikt hälsoarbete. Detta framkom även i resultatet för Lena Karlqvists studie, där den 

grupp vars chef var insatt i hälsoarbetet upplevde ett mer givande arbete tack vare dennes 

stöd.21  

 

På avdelning B samarbetar de tre hälsoinspiratörerna. De har även ett samarbete med 

hälsoombudet som ger information om arbetet i HAMK. Vår upplevelse av hälsoarbetet på 

avdelning B är att det har en tydlig struktur, vilket vi tror till stor del kan bero på att de har 

avsatt tid och kontinuerliga möten tillsammans. Denna slutsats drog även Hanna Arneson i sin 

studie, där det i hennes intervjuer framkom att hälsoinspiratörerna bör ges möjlighet och tid 

till att träffas.22 

 

                                                 
21 Lena Karlqvist, Hälsofrämjande insatser i Botkyrka kommun. 
22 Hanna Arneson, Vidmakthållande av hälsofrämjande processer på arbetsplatser. 
23 Lena Karlqvist. 
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Under intervjuerna med hälsoinspiratörerna och hälsoombuden fick vi uppfattningen att det 

inte erbjuds tillräckligt med utbildning från företaget/företagshälsovården. På avdelning A 

visste en av hälsoinspiratörerna inte om att det finns en utbildning, medan den andra 

inspiratören uppgav att det var flera år sedan denne gick en sådan. Enligt hälsoombudet ska 

det finnas en utbildning för hälsoombud, men denna har ännu inte blivit av. På avdelning B 

visste samtliga intervjuade om att det finns utbildningar att få. Hälsoombudet och en av 

inspiratörerna har gått dessa och är enligt resultatet nöjda. De övriga hälsoinspiratörerna har 

ännu inte gått någon utbildning. En fråga som dyker upp utifrån dessa resultat är; Hur viktigt 

är utbildning för att ett bra hälsoarbete ska kunna bedrivas? Vår tolkning av de resultat som 

visar att avdelning B har ett effektivt hälsoarbete, är att utbildning spelar en stor roll för 

hälsoarbetet på en arbetsplats. I Lena Karlqvists studie visade det sig att en utbildad 

hälsoinspiratör hade möjlighet att göra ett bättre arbete.23 Det som också framkom var att 

arbetet blev ännu effektivare i de grupper där även chefen fick utbildning i hälsoarbetet.  

 

Båda avdelningarna anser att stödet från företagshälsovården är viktigt. På avdelning A 

upplever hälsoinspiratörerna att de inte får tillräckligt med stöd, medan hälsoinspiratörerna på 

avdelning B tycker att de får stöd och hjälp om de behöver det. I en stor organisation där det 

finns arbetsuppgifter och människor av olika karaktär anser vi att det är nödvändigt att varje 

avdelning agerar utifrån sina förutsättningar och behov. Som framkom i resultaten tror vi att 

avdelningarna måste ta initiativ och själva styra över vilka aktiviteter som ska genomföras 

och när. Vi anser dock att företaget har ett ansvar att kartlägga behoven som finns och 

anpassa insatser och utbud efter förutsättningarna på de olika avdelningarna.  

 

Företagshälsovården ska finnas att vända sig till i samband med aktiviteterna för att få stöd 

och hjälp. I Eva Menckel och Lars Österbloms bok, såväl som i Hanna Arnesons studie 

nämndes företagshälsovården som en viktig aktör för att ett företags hälsoarbete ska 

fungera.24 25 

 

I en av våra intervjuer framkom att arbetet upplevs som svårare när ett större ansvar läggs på 

avdelningarna. Hälsoinspiratören efterlyste fler centrala kampanjer, anordnade av 

företagshälsovården, detta för att underlätta hälsoarbetet.  

                                                 
24 Menckel och Österblom, Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen; om ledarskap, resurser och egen kraft.. 
25 Hanna Arneson. 
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Finns det nackdelar med det lokala initiativtagandet? Slutsatser som vi kan dra utifrån våra 

resultat är att det kan vara bra att avdelningarna har ett övergripande eget ansvar och att 

företagshälsovården finns som ett stöd i bakgrunden. Dock gäller detta inte alla och vi tror att 

det finns en risk för att vissa avdelningars hälsoarbete hamnar i periferin. Kanske skulle det 

gynna fler avdelningar att ha en arbetsmetod som innehåller både centralt och lokalt 

anordnade aktiviteter. 

 

Resultaten gällande kommunikationen ut till medarbetarna väcker en tanke. Då det framkom 

att nästan hälften av de svarande i grupp 2 på avdelning A inte vet om att det finns en 

hälsoinspiratör frågar vi oss vad det beror på. Brister det i kommunikationen mellan 

hälsoinspiratör och medarbetare eller har medarbetarna inget eget intresse för hälsofrågor? 

Trots det uppgav de flesta i denna grupp att de vet om att företaget bedriver hälsoarbete.  

Vi anser att det bör vara företagets målsättning att nå ut med budskapet till medarbetarna. 

Bedriver man hälsoarbete enligt den undersökta metoden borde hälsoinspiratören vara det 

viktigaste verktyget för att lyckas. Därför tror vi att det behövs mer initiativ och satsning från 

företagets sida, för att utbilda och inspirera kunniga och engagerade hälsoinspiratörer. 

Återigen handlar det om prioriteringen av hälsofrågor. 

 

Eftersom hälsoarbetet på företaget kräver att kedjan fungerar från HAMK till medarbetare är 

det väsentligt att alla berörda parter är delaktiga, samt att kommunikationen dem emellan 

fungerar. Skillnader som framkom i våra resultat var att man på avdelning A inte har den 

kommunikation som krävs, vilket medför att hälsoinspiratörerna inte har någon inblick i vad 

som sker högre upp. Detta bidrar till en uppdelning mellan grupperna och skillnader i 

gruppernas hälsoarbete med mer eller mindre framgångsrika resultat som följd.  

På avdelning B upplever man att kedjan är kort, vilket vi anser är en bra förutsättning för ett 

effektivt och fungerande hälsoarbete. Arbetet innebär även att nå ut med budskapet till 

medarbetarna och även här skiljde sig resultaten åt. Responsen från medarbetarna upplevdes 

olika på de olika avdelningarna.  
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För att anknyta till vad Jacobsen och Thorsvik skrev i sin bok om vertikal och horisontell 

kommunikation kan vi konstatera att det finns brister i både den vertikala och den horisontella 

på avdelning A.26 Här tror vi att det finns en stor möjlighet att förbättra kommunikationen och 

på så sätt få ett bättre gemensamt hälsoarbete. 

 

På avdelning B finns, enligt resultaten, en väl fungerande kommunikation. Dessa resultat 

styrker vår hypotes om att arbetsmetoden fungerar om hälsoarbetet når ut till medarbetarna.  

 

Då vi i den här studien har fått ett stort bortfall i enkätundersökningen vill vi belysa hur detta 

kan ha påverkat resultatet. En risk är att resultatet inte är generaliserbart p.g.a. den låga 

svarsfrekvensen på varje avdelning. Det finns också en risk att de som svarat på enkäten är de 

som är intresserade och aktiva i hälsofrågor, vilket kan har gjort att vi fått en mer positiv bild 

av de olika avdelningarna än om vi hade fått svar från alla medarbetare. Dock anser vi att vårt 

resultat ändå ger en klar bild av hur arbetsmetoden fungerar på just det här företaget.  

Detta kan man dra lärdom av och se hur man utifrån sina behov på bästa sätt kan tillämpa 

metoden med hälsoinspiratörer och hälsoombud.  

 

5.2 Slutsats 
 
I denna studie har framkommit att det finns ett flertal intresserade och engagerade 

hälsoinspiratörer och hälsoombud på företaget. Det har även visat sig att hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen upplevs som viktigt av medarbetarna. Detta ger företaget stora 

förutsättningar att bedriva och utveckla sitt hälsoarbete, för att bli ett framgångsrikt 

hälsofrämjande företag. Metoden med hälsoombud och hälsoinspiratörer är effektiv om den är 

förankrad på alla nivåer i organisationen. Resultaten i studien visade att kommunikationen är 

bristfällig i många avseenden och det är en viktig faktor som företaget bör förbättra för att få 

ett effektivare hälsoarbete. Andra viktiga faktorer som företaget behöver utveckla är 

utbildning och upplevelsen av stöd, internt såväl som av företagshälsovården.    

 

 

 

 

 

                                                 
26 Jacobsen och Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar. 
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5.3 Reflektioner kring genomförandet av studien 
 
I vår kontakt med företaget har vi hela tiden varit beroende av andra för att få klartecken och 

kontaktuppgifter. Detta är något vi inte hade möjlighet att påverka, däremot kunde vi ha varit 

tydligare med att vi var angelägna om snabb återkoppling p.g.a. tidsbegränsning.  

 

För att undkomma enkätproblematiken som uppstod, att medarbetarna inte på ett enkelt sätt 

kunde returnera enkäten, hade vi kunnat sätta oss in mer i programmet där vi skapade denna. 

Detta hade kanske medfört att vi lyckats hitta de funktioner som gjort enkäten mer 

lätthanterlig och kan då ha minskat vårt bortfall. 

 

För en effektivare distribution av enkäterna hade vi kunnat påbörja arbetet kring mailadresser 

till medarbetarna tidigare. P.g.a. att vi inte fick tag i rätt mailadresser från början blev 

utskicket av enkäterna fördröjt. Vi valde att vänta med detta tills vi träffade 

hälsoinspiratörerna för intervju, men kunde istället ha tagit upp frågan vid den första 

kontakten.  

 

Vi gjorde inte någon provintervju innan det var dags att intervjua hälsoinspiratörerna. Detta 

tror vi hade gynnat oss, då vi hade fått övning i att intervjua.  

Vi hade även upptäckt i förväg att intervjun knappt tog hälften av den tid vi hade planerat. 

Detta hade sparat både oss och inspiratörerna tid, då de inte hade behövt avsätta så mycket tid 

för oss som de gjorde. Dessutom hade vi kunnat genomföra fler än två intervjuer på samma 

dag.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 
 

Efter att ha gjort denna studie kan vi konstatera att metoden med hälsoombud och 

hälsoinspiratörer är bra, om den fungerar. Vi tror att det skulle vara fördelaktigt att undersöka 

vad som krävs för att hälsoarbetet ska bli ännu bättre, exempelvis i form av utbildning m.m. 

Förslagsvis skulle man kunna undersöka ett flertal företag som framgångsrikt använder sig av 

metoden, för att se vad som ligger bakom att de lyckas.  
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE HÄLSOOMBUD 
 
Rollen/tjänsten 

- berätta om tjänsten 
- hur länge har du haft den? 
- Vem blir hälsoombud? 
- Uppgifter? 
- Antal timmar tilldelade? 
- Syn på rollen? 

 
Utbildning/fortbildning 
 
Arbetsmetod/verktyg 

- hur ser hälsoarbetet ut? 
- HAMK? 
- Samarbete med inspiratörer 
- Samverkan hela kedjan 

 
Medverkan i HAMK 

- Anledning/syfte 
- fördel/nackdel 
 
- prioritering av hälsofrågor? 
- Hur fungerar det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE HÄLSOINSPIRATÖR 
 
Rollen/tjänsten 

- berätta om tjänsten 
- hur länge har du haft den? 
- Vem blir hälsoinspiratör? 
- Uppgifter? 
- Antal timmar tilldelade? 
- Syn på rollen? 

 
Utbildning/fortbildning 
 
Arbetsmetod/verktyg 

- hur ser hälsoarbetet ut? 
- Samarbete/kommunikation med hälsoombud 
- Kommunikation med medarbetare 
- Hur mottas det av medarbetarna? 
- Samverkan hela kedjan 

 
- prioritering av hälsofrågor? 
- Hur fungerar det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3 
MISSIVBREV 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser hälsopedagogprogrammet på Gymnastik- och Idrottshögskolan 
(GIH) i Stockholm. Under vår sista termin skriver vi ett examensarbete med inriktning mot 
hälsoinspiratörer och hälsoombud i arbetet med att främja personalhälsa. Det huvudsakliga 
syftet är att analysera de arbetsmetoder som används samt hur arbetet når ut till medarbetarna.  
 
Din avdelning har blivit utvald att delta i denna undersökning och vi behöver därför din hjälp. 
Det tar bara ett par minuter att svara på vår enkät. Din medverkan är viktig för att kunna 
genomföra arbetet. Enkäten är konfidentiell och varken personnamn eller avdelningsnamn 
kommer att synas.  
 
Enkäten skickas som en bilaga till detta mail. Du kan välja att besvara enkäten på datorn och 
returnera den genom att bifoga den i ett mail till ihsxxxx@stud.gih.se. Eller att skriva ut den 
och skicka den till nedanstående postadress. Svara gärna så fort som möjligt.  
 
Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss. Rapporten kommer att vara sammanställd i 
slutet av mars och vi skickar då ut den till de avdelningar som deltagit i undersökningen.  
 
Tack på förhand!  
 
Therese Norling  
Ihsxxxx@stud.gih.se  
mobilnummer  
 
Emmy Blomberg  
Ihsxxxx@stud.gih.se  
mobilnummer 
 
 
Enkäten kan skickas per post till:  
Emmy Blomberg  
Adress 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 
ENKÄT 

 

1. Är du   Man □ 
    eller  Kvinna □ 
 
2. Hur gammal är du? 18-29 □ 
  30-39 □  
  40-49 □   
  50-59 □ 
  > 60 □ 
 
3. Känner du till att ditt företag bedriver hälsoarbete? 
 
 Ja □ 
 Nej □ 
 
Om ja, hur har du fått kännedom om detta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Vet du om att det finns ett hälsoombud på din avdelning? 
 
 Ja  □   
 Nej □ 
 
5. Har du insikt i hälsoombudets hälsoarbete? 
 
 Ja, helt □ 
 Ja, delvis □ 
 Ja, lite □ 
 Nej, inte alls □ 
 
6.  Upplever du att din avdelning arbetar för personalens hälsa? 
 
 Ja, helt □ 
 Ja, delvis □ 
 Ja, lite □ 
 Nej, inte alls □ 
 
7. Erbjuder din avdelning någon aktivitet eller annat som rör hälsoarbete? 
 
 Ja □ 
 Nej  □ 
 Vet ej □ 
 
 

 



Om ja, vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
8. Har du deltagit i några av dessa aktiviteter under det senaste året? 
 
 Ja □ 
 Nej  □ 
 
Om nej, ange skälet till detta. 
 
 Sjukdom □ 
 Ointresse □ 
 För lite tid □ 
 Annat □ 
 
9. Tycker du att det är viktigt med hälsoarbete på en arbetsplats? 
 
 Ja, helt  □ 
 Ja, delvis  □ 
 Ja, lite  □ 
 Nej, inte alls □ 
 
 
 
Tack för din tid! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 5 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 

Frågeställningar:  

- Hur är arbetsmetoden hälsoombud och hälsoinspiratörer i det hälsofrämjande arbetet 

utformad på detta företag? 

- Når det hälsofrämjande arbetet ut till medarbetarna och i sådant fall hur? 

 
 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Hälsoinspiratör 
Företag 
Hälsofrämjande arbete 

Hälsoombud 

 
VARFÖR? 
Dessa sökord ingår i våra frågeställningar. 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google scholar 
            ” 
EBSCO     
            ” 
 

Hälsoinspiratör 
Företag+hälsofrämjande arbete 
“Pressure on your health benefits” 
“Work healthy” 

43 
804 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

 
KOMMENTARER:  
Det var svårt att hitta studier/artiklar som var relevanta för vår specifika undersökning. Genom vår 
sökning hittade vi en tidigare gjord uppsats som berörde samma område som vi, där det hade 
refererats till intressanta källor. Dessa källor sökte vi sedan efter och bearbetade.   

 
 

 


