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Sammanfattning  

Nordqvist A., Persson T., (2012). En kvalitativ studie om medarbetarnas upplevelser av 

att ha haft en hälsoinspiratör. Mittuniversitetet Sundsvall/Östersund, Institutionen för 

Hälsovetenskap, Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet.     

 

Den arbetsrelaterade hälsoutvecklingen har varit oroande sedan slutet av 1990-talet och 

i början av 2000-talet ökade antalet långtidssjukskrivningar i Sverige. Ökningen var 

störst inom sjukvård, utbildning, polis och annan offentlig verksamhet. Det har sedan 

dess lagt större fokus på arbetstagarnas hälsa och regeringen har öppnat upp ögonen om 

att ett hälsofrämjande synsätt kan leda till minskad sjukfrånvaro. I en del av denna 

hälsofrämjande satsning ingår hälsoinspiratörer, som dess syfte är att inspirera 

medarbetare till att ta ansvar för sin hälsa. Syftet var att belysa medarbetarnas 

upplevelser av att ha haft en hälsoinspiratör på sin arbetsplats. 

 

Metod 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer under perioden mars-maj 

2012. Genom kvalitativ innehållanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

analyserades data. 

 

Resultat 

Det visade sig att medarbetarna upplevde det var viktigt att känna delaktighet och 

många medarbetare upplevde att organisationen påverkade hälsoinspiratörens arbete. 

Medarbetarna tog även upp att de vill att arbetsgivaren ska tillåta genomförande av 

aktiviteter under arbetstid. Denna studie tydliggör att denna hälsofrämjande satsning, 

gällande hälsoinspiratörer, inte nått ut till medarbetarna. Medarbetarna ansåg att om 

hälsoinspiratörens aktiviteter skulle ha genomförts på arbetstid, att det så skulle varit 

lättare för alla medarbetare att delta. Arbetsgivaren har en stor del i det hälsofrämjande 

arbete och har huvudansvaret för att förebygga ohälsa. Vissa medarbetarna ansåg att det 

genom brist på information och stöd från arbetsgivaren, inte känt sig delaktiga i 

hälsoinspiratörens arbete.  

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, hälsoinspiratörer, delaktighet, medarbetare inom 

äldreomsorg 

 

 

 



 
 

Abstract 

Nordqvist A., Persson T., (2012). A qualitative study on employee experience from 

having a health inspirer.  Mittuniversitetet Sundsvall/Östersund, Institutionen för 

Hälsovetenskap, Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet. 

 

Work related health development has been troubling since the late 1990’s. In the 

beginning of the 2000s the rate of long term health related absence from work increased 

substantially in Sweden. The increase was highest for employees in health care, 

education, police and other public sectors. Since then there has been put more focus on 

employee health and the government has realised that a health promoting approach can 

lead to lower rate of sick leave. A part of this health effort is “health inspirers”, whose 

purpose is to inspire co-workers to take responsibility for their health. 

The aim of this study is to illustrate the experience of employees on having a health 

inspirer’s at work. 

 

Method 

Data collection was done with interviews in 2012, March-May. Data was analysed by 

means of qualitative content analysis (Graneheim and Lundman, 2004)  

 

Result 

It was shown that employees thought that it was important to feel included but many 

experienced that the organisation influenced the health inspirer´s job. Employees also 

said that they want the employer to allow the activities to be performed during work 

hours. This study makes it clear that the health promoting campaign with health inspirers 

has not reached the employees. They felt that if the activities organised had been 

performed on working hours it would have been easier for all employees to participate. 

The employer plays a big part in health promotion and has the main responsibility to 

prevent illness. Some employees thought they had not been included in the process due to 

lack of information and support from the employer. 

 

Keywords: Health promotion, Health inspirers, Involvement, employee in elderly care  

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

Förord 

Vi vill rikta vårt tack till de enhetschefer som lät oss intervjua medarbetarna inom deras 

verksamhetsområde, under medarbetarnas arbetstid och sen ett stort tack till de 

medarbetare som har deltagit i studien och delat med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser. Vi vill också tacka vår handledare Carolina Klockmo för stöd, uppmuntran 

och givande inspirerande diskussioner kring vår uppsats. Vi vill samtidigt rikta ett stort 

tack till våra föräldrar och sambos som har ställt upp för oss under den här tiden, 

speciellt finns pussar och kramar i massor till våra barn som nästan har glömt av att de 

har mammor. Största tacksamheten återfinns dock till varandra för att vi på olika sätt 

har bidragit till att göra uppsatsen till verklighet och trots stressen lyckats behålla vår 

vänskap. 

 

 

Anna & Therese 
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1. Bakgrund 

Den arbetsrelaterade hälsoutvecklingen har varit oroande sedan slutet av 1990-talet och 

i början av 2000-talet ökade antalet långtidssjukskrivningar kraftigt i Sverige. Ökningen 

var störst inom sjukvård, utbildning, polis och annan offentlig verksamhet. Inom 

äldreomsorgen i Sverige arbetar flest kvinnor och den gruppen utgjorde en stor del av 

den ökade sjukfrånvaron (IAM 2005:1). Det har sedan dess lagt större fokus på 

arbetstagarnas hälsa och öppnat upp ögonen om att ett hälsofrämjande synsätt kan leda 

till minskad sjukfrånvaro (Höckertin, 2008).  

 

En god hälsa inbegriper allt från individens egna val, till yttre miljöer och till 

demokratiska rättigheter i samhället. Statens folkhälsoinstitut har ett övergripande 

ansvar för utvärdering och uppföljning och har regeringens uppdrag att analysera och 

följa upp den nationella folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 2008 

presenterades propositionen En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110. Huvudsyftena för 

denna rapport var att ge regeringen en överblick av folkhälsans utveckling och resultat 

av åtgärder och att rekommendera framtida satsningar för att underlätta för regeringen 

att göra strategiska val och prioritera bland de föreslagna åtgärderna. Ett av kapitlen 

handlar om det strategiska området hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor. Där 

det bland annat tas upp om arbetsmiljön och den fysiska och psykosociala miljön där vi 

bor och ägnar vår fritid. Enligt rapporten formas förutsättningarna för hälsofrämjande 

livsmiljöer och levnadsvanor främst av lokala aktörer såsom länsstyrelser, landsting och 

kommuner samt ideella organisationer. Rapporten visar att det är viktigt att människors 

livsmiljöer blir mer hälsofrämjande och att med ett fortsatt arbete för att minska 

sjukdomar samt öka hälsan och livskvaliteten hos befolkningen.  I rapporten analyseras 

vilka åtgärder som behövs i framtiden. Bland annat tas det upp att det behövs ökade 

satsningar på modeller för att skapa hälsofrämjande organisationer, det för att förbättra 

levnadsvanor och psykosociala förhållanden. Även arbetet att stimulera befolkningen att 

öka sin fysiska aktivitet tas upp i rapporten, att det inom utbildningar behövs mer 

kunskap om vad den fysiska aktiviteten betyder för hälsan och välbefinnandet.  

 

Regeringen menar att de samhällsekonomiska kostnaderna gällande ohälsa och 

sjukfrånvaro är stora. Ett motiv av statens insatser är att minska dessa kostnader och ett 
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annat motiv är att värna om medborgarnas hälsa. 2009 inledde regeringen en långsiktig 

strategi för arbetsmiljöpolitiken. En handlingsplan togs fram och som ska gälla under 

åren 2010 – 2015. Det huvudsakliga syftet med den nationella handlingsplanen är att 

peka ut en riktning för insatser under de närmaste fem åren. Arbetsmiljöpolitiken ska i 

högre grad än tidigare handla om att arbetsmiljön ska vara utvecklande och bidra till 

hälsa. Regeringen menar bland annat att en ökad kunskap om hälsofrämjande åtgärder 

behövs i arbetslivet. Menar att en ökad kunskap inom detta område kan leda till en 

lösning för befolkningsutvecklingen. Regeringen menar vidare att det som är bra i 

arbetet gällande en hälsosam miljö både för individ och för verksamheten behöver lyftas 

fram mer. Att det i olika sammanhang inte bara redovisas om risker och ohälsa, även 

om vad som varit positivt gällande arbetsmiljöfrågor, så som hälsofrämjande 

arbetsorganisationer. I handlingsplanen tas det upp om att det finns samband mellan god 

arbetsmiljö och lönsamhet och att faktorer som spelar in är lång frånvaro, hög 

produktivitet, hög kvalitet och stärkt produkt- och arbetsgivarvarumärke. Gällande 

kommuner är lönsamhet inriktad på att ge god service av hög kvalitet till medborgare. 

Kommuner ska hålla en balanserad budget, där av krävs en strävan efter effektivitet, 

enligt handlingsplanen. Regeringen anser att det för arbetsgivare finns positiva effekter 

för att arbeta för en god arbetsmiljö (Skr. 2009/10:248). 

 

1.1 Hälsofrämjande i arbetslivet 

Enligt Medin och Alexanderson (2000) är det svårt att få fram en definition på vad 

hälsofrämjande är, hälsofrämjande benämns på olika sätt. Hälsofrämjande är en process 

för människor att öka kontrollen och förbättra sin hälsa och har betydelse för 

människors välbefinnande. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stödja personlig och 

social utveckling genom information, hälsoutbildningar och kunskap som kan öka 

individen att på olika strukturella nivåer bemästra tillvaron. Med strukturella nivåer 

menas samhälls-, grupp- och individnivå (URL 1). 

 

Det hälsofrämjande ledarskapet definieras som en process att ge människor ökad 

kontroll och möjlighet att förbättra sin hälsa. Det är en strategi som bygger på 

medarbetarnas inflytande över sin egen planering av hälsofrämjande aktiviteter 

(Eriksson et.al., 2011).   
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Ett hälsofrämjande arbete kan öka motivationen och glädjen på en arbetsplats, som i sin 

tur kan minska sjukantalet bland medarbetare och därmed erbjuda service av god 

kvalitet (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Hanson (2004) reflekterar över om det fjärde området i Luxemburgdeklarationen (1997) 

innefattar personalpolitik som bör hålla hälsofrämjande frågor som en central del för 

medarbetarna på arbetsplatsen. Enligt Hanson (2004) måste man samverka på alla 

nivåer för att nå lyckade resultat i det hälsofrämjande arbetet. De som ska samverka 

enligt Hanson (2004) är på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Med mening 

från ledningschef, avdelningsnivå till enskild medarbetare.  

 

Det finns flera olika sorter av hälsoinspiratörer runt om i Sverige, som har olika 

arbetssätt på hur de ska inspirera människor. På Karolinska institutet arbetar 

hälsoinspiratörer som en kontakt gentemot friskvården, de ska uppmuntra till att 

medarbetare utnyttjar friskvårdstimmen, de ska arbeta i samförstånd med chefen med att 

driva och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter och fungera som en resurs i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att skapa förutsättningar för bra samarbete, 

bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö (URL 3). På Lidingö stad finns hälsoinspiratörer 

representerad på olika enheter, där de gemensamt bildat en friskvårdsgrupp. I 

Friskvårdsgruppen tar de upp olika önskemål och diskuterar välmående bland sina 

medarbetare. De försöker hitta lösningar individuellt för var arbetsplats. Med friskvård 

menar de exempelvis fysiska aktiviteter så som skridskoåkning eller boulespel. I 

friskvård anser de också exempelvis att inspirerande föreläsningar om positivt tänkande 

ingår. I hälsoinspiratörens arbete ingår också att stärka ”Vi-känslan” och att ge 

information om passande friskvårdsaktiviteter som passar var och en av medarbetarna. 

Lidingö stad arbetar för att skapa ett öppet klimat, där medarbetarna kan känna 

engagemang och delaktighet på arbetsplatserna. Detta anser de leder till bättre miljö, 

bättre kundservice och till ständiga förbättringar (URL 4).  

 

Hälsoinspiratörens arbete i stort handlar mycket om fysisk aktivitet, som ger en ökad 

energiförbrukning, man förbättrar hälsan genom hälsofrämjande fysiska aktiviteter. För 

att uppnå hälsovinster bör man förbruka minst 150 kilokalorier per dag eller 1000 

kilokalorier i veckan. Den tid det tar att förbruka 150 kilokalorier om dagen beror på 

aktivitetens intensitet, om man tar en lugn promenad måste man vara ute och gå en 
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längre sträcka än om du går i rask takt, för att förbruka 150 kilokalorier. Man kan också 

dela upp den dagliga aktiviteten genom att ta flera korta promenader (URL 5). 

 

Ett län i mellersta Sverige har startat en kompetensutveckling för chefer, ute i 

kommunala verksamheter i hälsofrämjande ledarskap. Övergripande mål för projektet är 

att skapa friska människor i hälsosamma organisationer (URL 2). Daniel Nilsson 

reflekterar om denna hälsofrämjande satsning, som är ett EU-projekt på 13,5 miljoner 

kronor och pågår till 2013. Projektet sker i samarbete mellan sex kommuner inom länet. 

Syftet med projektet är att stärka de hälsofrämjande åtgärderna, att skapa en grund för 

framtiden och att stärka samverkan och samarbetet mellan kommunerna. Detta för att få 

friskare personalen och sänkta kostnader (Bilaga 5). 

 

Vinberg S., et al. (2012) anser att det behövs kompetensutvecklande insatser till ledare 

inom den kommunala verksamheten för att hitta strategier för att integrera 

hälsorelaterade aspekter i verksamhetsutvecklingen.  

 

För att må bra i en verksamhet och i arbetslaget ska man som medarbetare känna ansvar, 

delaktighet, få meningsfulla uppgifter, stöd från arbetskamrater och känna att man kan 

utvecklas som individ. Arbetstagaren har ansvar för sin egen hälsa och ska vara delaktig 

i hälso- och arbetsmiljöarbetet i verksamheten och fysisk aktiviteter för att 

förebyggande risker i arbetet. Hälsofrämjande aktiviteter kan genomföras både på fritid 

och inom arbetstid (Vinberg et.al., 2012). 

 

1.2 Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivare och arbetstagare skall tillsammans arbeta för en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren skall arbeta förebyggande så ohälsa och olycksfall undviks, kontrollera 

särskilda risker av ensamarbete, samt underhåll av utrustning. Arbetsgivaren ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten så kraven för en god arbetsmiljö uppnås. 

Utreda arbetsskador och risker som kan uppstå och åtgärda dem samt upprätta 

handlingsplaner för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård 

som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Arbetsgivaren skall se till att 

arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs och att 

arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren 

skall förvissa sig om att arbetstagaren har den kompetens som krävs för att undgå risker 
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i arbetet. Arbetsgivaren ska vara medveten om att alla människor är olika och har olika 

förutsättningar att utföra olika arbetsuppgifter (AML, 2011). 

 

Utgångspunkten är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot människors möjligheter 

att fungera och må bra under ett helt arbetsliv. På ett hälsofrämjande sätt ska arbetslivet 

gå att förena med familjeliv och fritid. Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsmiljön vara 

god och arbetsgivaren har ett stort ansvar i det avseendet. Fysiskt, psykiskt och socialt 

säker arbetsmiljö bör eftersträvas. I grundvillkoren ska delaktighet, kontroll och 

inflytande finnas med, genom möjlighet att påverka arbetet, att bli sedd och att 

utvecklingsmöjligheter finns (Prop. 2007/08:110).  

 

Inom äldreomsorgen arbetar mestadels kvinnor där belastningen i arbetet är fysiskt 

tungt för kroppen (IAM 2005:1). Valet av att rikta in sig på äldreomsorgen beror just på 

detta, där många belastningsskador uppstår och hälsan blir där av en stor del som kan 

leda till förändring till det bättre. Inom vård och omsorg är det vanligt att lyfta och 

förflytta tungt. Detta kan leda till belastningsskador som är vanliga inom vård och 

omsorg är främst ländryggs-, nack-, skulder- och armskador (Toomingas, 2008). Med 

belastningsskada menas att muskler och andra mjukdelar i kroppen har utsatts för alltför 

tung påfrestning för att kroppen ska reagera negativt (URL 6). Om man ser till åldern, 

menar Holmström (2010) att efter 25 års ålder börjar de flesta kroppsfunktioner som 

muskelstyrka, syreupptagningsförmåga, skelettets hållbarhet, syn, hörsel försämras med 

stigande ålder. Toomingas (2008) menar även han att syreupptagningsförmågan minskar 

med åldern, att det kan bero på ändrade livsstilsförhållanden som minskad fysisk 

aktivitet, levnadsvanor som kost, sömn och återhämtning. Efter 20 års ålder minskar 

benvävnader och benmineraler genom att den mängd vävnad som brutits ner är större än 

den som byggs upp. Skelettet förändras också i sammansättning och blir skörare 

(benskörhet). Nedbrytningen blir större och nybildningen blir mindre med ökad ålder. 

Om man inte utsätter skelettet för belastning, så gör det också att hastigheten för 

nedbrytning ökar Toomingas (2008) menar att kvinnor har i genomsnitt lägre maximal 

syreupptagningsförmåga för mot vad männen har, det är därför viktigt för medarbetarna 

inom äldreomsorgen att ta ansvar för sin hälsa genom att bygga upp sin kropp så att den 

klarar av dessa fysiska påfrestningar som kan uppstå (IAM 2005:1, AFS 1998:1). 
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1.3 Exempel på hälsofrämjande arbete i en kommun i mellersta Sverige 

Studien relaterar till en kommun i mellersta Sverige, som benämns Kommunen i denna 

uppsats. Där pågår en hälsofrämjande satsning, för att skapa hälsofrämjande 

arbetsplaster. Kommunen beskriver att det hälsofrämjande arbetet syftar till att 

stimulera, utveckla och behålla en god hälsa för den enskilde medarbetaren (Bilaga 6). 

God arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser är något som Kommunen arbetar med 

kontinuerligt. Att arbeta med hälsofrämjande insatser och skapa god arbetsmiljö är av 

avgörande betydelse för verksamhetens resultat och utveckling. Enligt Kommunens 

arbetsmiljöpolicy ska all verksamhet utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. De menar 

att en god hälsa och arbetsmiljö består av trivsel och arbetsglädje som kan uppnås 

genom samverkan och delaktighet. Enligt Kommunen är det viktigt med god arbetsmiljö 

och hälsosamma arbetsplatser, som kan erbjuda service av god kvalitet (URL 11).  

 

Inom Kommunens äldreomsorg 2011-12-31, fanns det 964 tillsvidareanställda 

(Theodorsson 2012). En del av det hälsofrämjande arbetet som Kommunen satsar på är 

ett projekt med utbildade Hälsoinspiratörer. Det övergripande uppdraget är att 

tillsammans med arbetsledaren hålla hälsofrågorna levande, och inspirera medarbetarna 

att känna sig motiverade att ta eget ansvar för sin hälsa. Detta genom att inspirera, 

informera, vägleda och öka motivationen hos medarbetarna till att delta i 

hälsoaktiviteter (Bilaga 6, URL 11).  

 

Kommunens hälsofrämjande insatser är riktade till samtliga medarbetare oavsett 

anställningsform. Förmåner som Kommunen är utlägg för kostnader av hälsofrämjande 

aktiviteter, så som gratis tillgång till badhus en gång i veckan, gymkort inom 

Kommunens träningslokaler, tävlingslopp, trivselaktiviteter och temadagar för hälso- 

och livsstilsfrågor. Det finns även tävlingar inom friskvårdssektionen genom 

motionsblankett, där medarbetarna kan vinna presentkort. Det finns en personalklubb 

inom Kommunen alla medarbetare är medlemmar i, syftet med personalklubben är att 

intressera och stimulera till allmänt deltagande av motions- och korpidrott, kulturell och 

skapande verksamhet, exempelvis golf (URL 11). 
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1.4 Hälsoinspiratörens uppdrag 

I det hälsofrämjande arbetet inom Kommunen ska det finnas hälsoinspiratörer. På 

förvaltningsnivå inom Kommunen samlas kontinuerligt alla hälsoinspiratörer för att få 

och ge inspiration till varandra och även att få kunskap genom föreläsningar. 

Personalavdelningen administrerar och bekostar regelbunden utbildning i hälso- och 

livsstilsfrågor för hälsoinspiratörerna. Hälsoinspiratören inom Kommunen ska utses i 

samverkan på arbetsplatsen (Bilaga 6,7). 

 

”Människor som mår bra arbetar också bra, vilket leder till att vi som kommun kan 

erbjuda service av god kvalitet.” (Bilaga 7). 

 

Den hälsoinspiratör vi syftar till ska arbeta tillsammans med chefen hålla hälsofrågorna 

levande och på sin arbetsplats inspirera medarbetarna att känna sig motiverade att ta 

eget ansvar för sin hälsa. I samråd med chefen ska hälsoinspiratörens uppdrag och roll 

utformas utifrån medarbetarnas behov på arbetsplatsen. Uppdraget som hälsoinspiratör 

sker på arbetstid inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter. Viktigt enligt Kommunen är 

att hälsoinspiratören har kunskap och verktyg för sitt uppdrag, där av får 

hälsoinspiratören en grundutbildning. I utbildningen ingår bland annat kunskap om att 

vara hälsoinspiratör, livsstilsförändringar och hälsoarbetet på arbetsplatsen.  

Hälsoinspiratören ska exempelvis inspirera till gemensamma hälsoaktiviteter, förmedla 

litteraturtips, ge idéer, ge information till vilka friskvårdsaktiviteter som finns att tillgå i 

kommunen och tillsammans med chefen lyfta hälso- och livsstilsfrågor till sina 

medarbetare under arbetsplatsträffar (Bilaga 7).  

 

2. Syfte 

Syftet var att belysa medarbetarnas upplevelser av att ha haft en hälsoinspiratör på sin 

arbetsplats. 

 

3. Metod 

Genom att tolka, förstå och beskriva medarbetarnas upplevelser av att haft en 

hälsoinspiratör och om i sådana fall på vilket sätt hälsoinspiratörens uppdrag varit 

inspirerande för medarbetarna genomfördes intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys 

utifrån Graneheim och Lundman (2004) användes för att analysera materialet. Den 

kvalitativa analysen bygger på ett hermeneutiskt synsätt, som bygger på tolkning och 
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förförståelse. Detta för att förstå om och i sådana fall på vilket sätt hälsoinspiratörernas 

uppdrag varit inspirerande till ett aktivare och hälsosammare liv för medarbetarna 

(Bryman 2001, Thurén 2007).  

 

Kvalitativ metod har valts för att få en djupare beskrivning av informanternas 

upplevelser och en djupare förståelse av deras upplevelser gällande syftet. Med en 

induktiv ansats, där insamlingen av data sker på ett öppet sätt, från empiri till teori. 

Empiri bygger på verkligheten, iakttagelser och i denna undersökning av medarbetarnas 

upplevelser (Jacobsen 2007).  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Medarbetarnas enhetschefer kontaktades först via mail, för att få samtycke till att 

intervjua medarbetarna. När enhetscheferna gett sitt medgivande till att få genomföra 

intervjuerna kontaktades medarbetarna. Medarbetarna kontaktades genom en skriven 

förfrågan, den lämnades till sex avdelningar inom äldreomsorgen. Förfrågan innehöll 

information om undersökningens syfte, om deltagande rättigheter, inspelning och för att 

ge medgivande att vara med som deltagare i studien. När förfrågan lämnades fanns 

också information om hur många medarbetare på just den avdelningen som var aktuella 

för deltagande i studien och att tio (10) medarbetare var aktuella för att delta i studien. 

Informanterna delgavs information om att personuppgifterna och insamlingsmaterialet 

skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet, med betydelse att 

personuppgifterna och inspelningsmaterialet förvaras så att endast berörda parter har 

tillgång till materialet. Personuppgifter av informanterna framgår inte i studien. 

Uppgifterna som samlats in till denna studie kommer inte att användas i annat syfte än 

till denna studie.  

 

”Deltagarna ska inte påverkas på ett negativt sätt genom att delta i forskningen.” 

(Denscombe 2004, s. 217). 

 

Via mail och/eller telefon fastställdes datum och tid för intervju. I förfrågan till 

medarbetarna om att delta i studien som intervjuperson, ingick även förfrågan om 

samtycke att spela in intervjun. Tio medarbetare tackade ja till att delta i studien och gav 

samtycke till inspelning av intervjun.  
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Innan vi startade intervjun gavs tydlig och relevant information till informanterna om 

studiens syfte, hur studien skulle genomföras och vilka moment som skulle ingå och hur 

inspelning av intervjun skedde. Information gavs till informanterna angående 

användning och behandling av inspelningsmaterialet. Informanterna informerades att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när de önskade. (Bryman 2001). Intervjun 

startade med en öppen utforskande fråga. Frågeområdena i intervjuguiden (Bilaga 4) 

berörde medarbetarnas upplevelse av att haft en hälsoinspiratör och var av likartad 

struktur. Frågeområden var öppna utformade frågor utifrån syftet och följdfrågor 

ställdes beroende på svaret som informanterna gav. Följdfrågor ställdes för att 

underlätta förståelsen samt undvika missförstånd. Intervjuerna genomfördes under 

medarbetarnas arbetstid och på deras arbetsplatser. Intervjuerna ägde rum i ett ostört 

rum som valdes ut av medarbetarna där de kände sig bekväma (Jacobsen 2007). 

Intervjuerna pågick mellan 15 – 20 minuter. 

 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer under perioden mars-maj 2012. 

Intervjuguiden berör ett område, i detta fall hänvisning till syftet. Intervjuguiden har 

upprättats av författarna som är ansvarig för studien (Bryman 2002; May 2001).  

 

3.2 Informanter 

Åtta (8) kvinnor och två (2) män deltog i studien, sammanlagt deltog tio (10) 

medarbetare. Projektet om Hälsoinspiratörer startade 2008, där av kriteriet att 

medarbetarna som deltog i studien skulle ha varit anställda av Kommunen inom 

äldreomsorgen senast 2008. Detta för att de skulle kunna beskriva, genom god 

erfarenhet, av sina upplevelser om och hur de har inspirerats till ett aktivare och 

hälsosammare liv genom hälsoinspiratörernas uppdrag. Endast medarbetarna inom 

äldreomsorgen var aktuella för urval, eftersom belastningen i det arbetet är fysiskt tungt 

för kroppen och sjufrånvaron är hög och det hälsofrämjande arbetet är angeläget att 

synliggöra.  

 

Thomsson (2010, s. 55) citerar Kvale (2009) ”bör man intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på det man vill veta.” 

 

På grund av begränsad tid genomfördes intervjuerna med tio självutvalda medarbetare. 

Enligt Thomsson (2010) är 5-10 intervjuer en lagom mängd när en C-uppsats ska 
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skrivas detta på grund av begränsad tid. Vi valde antalet tio medarbetare för intervju, 

eftersom man då hinner utveckla en kunskap där varje intervju bidrar till nya 

reflektioner angående studiens syfte. Enligt Thomsson (2010) kan tio intervjuer bidra 

till olika typer av kunskap än en stor mängd ytliga intervjuer eller enkäter.  

 

Valet att vara två intervjuare och en deltagare vid intervjutillfället var inte ett självklart 

val. Situationen kan ifrågasättas, deltagaren kan känna sig osäker och obekväm i 

situationen. Vid varje intervjutillfälle gav medarbetarna samtycke till att två stycken var 

med på intervjun. Fördelen med att vara två är att man kan fylla i varandras luckor, där 

av att komplettera varandra. Det kan även vara en trygghet hos deltagaren av att vara två 

som intervjuar är att det som sägs i intervjun tolkas och förstås av två stycken. Det 

visade sig att informanterna kände sig trygga i den situationen genom att ge positiv 

återkoppling efter intervjuns gång. De ansåg att de innan intervjun kändes nervositet, en 

nervositet som minskade under intervjuns gång. ”Småpratet” som skedde innan och 

efter intervjun gjorde att informanterna blev med avslappnad och bekväma (Thomsson, 

2010).  

 

3.3 Dataanalys 

Intervjumaterialet transkriberades i nära anslutning till intervjutillfällena. Materialet 

analyserades öppet och vi höll oss nära texten. Data analyserades med kvalitativ- 

innehållanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Hela intervjumaterialet lästes 

igenom flertalet gånger för att få en helhetskänsla. Utifrån syftet lästes texten och det 

som ansågs vara relevant plockades ut i meningsbärande enheter. Med meningsbärande 

enhet menas att skapa ”citat” som baseras på innehållet. Meningsbärande enheter 

kondenserades i syfte att korta ned texten, men fortfarande nära den ursprungliga 

textens syfte.  Kondenserade meningar har betydelsen sammanfattning. Utifrån den 

kondenserade texten skapades koder. Koderna grupperades och bildade sedan 

subkategorier. Subkategorierna bildade sedan kategori. Slutligen formulerades den 

latenta innebörden, som innebär en tolkning av textens underliggande mening 

(Graneheim & Lundman, 2004). Wätterbjörk et.al. (2011) användes som guide i 

utformningen av resultat. 
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Exempel av analysen från meningsbärande enhet till kategori. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Sub- 

kategori 

Kategori 

 

”På arbetstiden är vi alla 

samlade och då går det ju 

mycket mycket mycket 

enklare. Ska vi göra det på 

fritiden då ska man kanske 

åka tre, fyra, fem, sex mil 

bara för att träffa varandra”. 

 

 

Det går mycket 

lättare att vi 

medarbetare samlas 

under arbetstid, 

annars kanske det 

blir långa resor bara 

för att träffas.  

 

Enklare att 

träffas under 

arbetstid 

 

Svårt att hitta 

tid på fritid 

 

 

Att 

genomföra 

aktiviteter 

under 

arbetstid 

 

 

 

 

 

Tid  

 

 

Tid för hälsoinspiratörens uppdrag: exempel från kategori till subkategori och kod.  

 

 

 

Tid 

 

Att genomföra aktiviteter under 

arbetstid 

 

  

Enklare att träffas under arbetstid 

 

Svårt att hitta tid på fritid 

 

Lättare att genomföra aktiviteter 

under arbetstid 

 

 

Att genomföra aktiviteter under 

fritid 

 

 

Vill promenera ensam på fritiden 

 

 

Att genomföra aktiviteter 

 

 

Morgongympa 

 

Styrketräning   

 

Enkla fysiska aktiviteter 

 

 

 

Brist på tid 

 

Brist på tid för att utöva aktiviteter 

 

Brist på tid för planering av 

aktiviteter 

 

 

3.4 Metoddiskussion  

Medvetenhet finns om att det hermeneutiska synsättet påverkas av tolkarens 

värderingar, förförståelse och kontexten. Det är av stor betydelse att som tolkare, förstå 

medarbetarnas upplevelser, så att upplevelserna beskrivs rättvist (Thurén 2007). 

Syfte var att ta reda på informanternas upplevelse av att haft en hälsoinspiratör i just 

denna Kommun och att få en förförståelse av medarbetarnas åsikter och värderingar. 

Viktigt i denna studie var att vara så objektiva som möjligt, att försöka på bästa sätt 
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uppfatta vad som verkligen informanterna säger och menar. Medvetenhet finns om att 

egna erfarenheter och värderingar kan påverka studien. Kvalitativ forskningsmetod 

valdes utifrån syftet, eftersom intresse fanns av att få en djupare förståelse av 

medarbetarnas upplevelser av att haft en hälsoinspiratör och att få reda på vad 

medarbetarna egentligen tycker. Medvetenhet finns om kritik gällande kvalitativ 

forskning, exempelvis att forskningen kan vara svår att upprepa då kvalitativ forskning 

är ostrukturerad och att forskarens egna uppfattningar och bedömningar påverkar 

studien (Bryman 2001). 

 

Som analysmetod valdes innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), som 

ansågs vara lätt att följa och tydlig. Innehållsanalys valdes också för djupare förståelse 

av informanternas upplevelser av att haft en hälsoinspiratör. 

 

Enligt Kommunen har ingen liknande undersökning gjorts (Skoglund 2012). 

 

Inspelning av intervjuerna valdes för att sedan transkribera den. Genom att spela in 

intervjun kom all relevant och intressanta fakta fram, som hade kunnat glömmas bort 

om intervjuerna inte hade spelat in. En del människor kan bli störda och spända av 

vetskapen om att deras åsikter spelas in, men det kan även göra så att den viktiga 

informationen kommer fram och att allt ”småprat”, som inte är relevant till studiens 

syfte, tas före eller efter intervjun (Bryman, 2001). 

 

Med tanke på konfidentialitet saknas hänvisning till ålder i urvalet. Få män arbetar inom 

äldreomsorgen, där av lätt att ta reda på personuppgifter.  

 

De första intervjuerna som genomförde var svåra, ovana i situationen, både att intervjua 

med inspelning och att bygga upp konversationen. Allt eftersom föll det sig 

mer naturligt, att intervjua och skapa en god atmosfär mellan oss och medarbetarna. 

Medarbetarna som intervjuades var de flesta fåordiga och vi var inte till en början bra på 

att ställa följdfrågor. Eftersom några medarbetare inte visste att det fanns 

hälsoinspiratörer inom verksamheten och inte kände till hälsoinspiratörens syfte, 

minskade intervjuguiden markant och intervjuerna tog inte lika lång tid som var tänkt. 

Tanken var att varje intervju skulle ta mellan tjugo och trettio minuter, det märktes 
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snabbt att det tog kortare tid. Då utökades intervjuguiden med fler frågeområden. På 

grund av brist på tid valdes tio medarbetare för intervju, om tid hade funnits hade 

studien innehållt dubbelt så många intervjuer för att kunna få ut mer av materialet, 

eftersom de intervjuade var så fåordiga.  

 

4. Resultat 

I resultatet nedan ses kategorierna som underrubrik och subkategorierna ses som 

kursiverade. I citaten kan det förkomma //, detta menas att samma Informant uttalar 

meningarna, men inte sammanhängande.  

 

4.1 Delaktighet  

Det visade sig att medarbetarna tyckte det var viktigt med delaktighet och de ansåg att 

det var viktigt att ges möjlighet att påverka, att fånga medarbetarna och att stärka 

gemenskapen 

 

Resultatet visade att de medarbetare som blivit inspirerade till ett aktivare och 

hälsosammare liv genom hälsoinspiratörens uppdrag, hade känt sig delaktiga i 

hälsoinspiratörens arbete. De hade fått ny kunskap och att de hade börjat tänka till 

gällande sin hälsa. Vissa medarbetare kände att det gavs möjlighet att påverka genom 

att de får vara med att lägga fram förslag på aktiviteter som ska genomföras tillsammans 

i arbetsgruppen.  

 

”Hon går väl ut till våra avdelningar och frågar vad vi, vilka aktiviteter vi kan 

tänka oss. Och vi får lägga fram förslag då, vad vi vill göra kanske” 

(Informant 10). 

 

Vissa aktiviteter har de genomfört medan vissa förslag på aktiviteter har de planerat för 

att genomföras men förslagen har ”runnit ut i sanden.” 

 

En annan viktig del av att bli delaktig handlade om att ges möjlighet att påverka. En del 

medarbetare kände sig redan så pass aktiv på fritiden och tyckte sig redan leva ett 

hälsofrämjande liv. Många av dessa ansåg att hälsoinspiratören hade för lite kunskap för 

att kunna inspirera.  
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Många medarbetare tyckte inte att hälsoinspiratören hade fångat medarbetarnas intresse 

för att ta ansvar för sin hälsa. En del medarbetare tyckte inte att hälsoinspiratören nått ut 

med sitt uppdrag. De hade vare sig känt sig delaktiga eller inspirerade av 

hälsoinspiratören till ett aktivare och hälsosammare liv. Det framgick att vissa 

medarbetare ansåg att det lades för stort fokus på fysiska aktiviteter genom 

hälsoinspiratörens uppdrag och därmed har de inte lyckats fånga medarbetarna.  

 

Medarbetarna önskade att få kunskap om kost och hälsa genom att bjuda in föreläsare 

på arbetsplatsträffar. Någon som kan föreläsa om vikten av ett ”hälsosamt tänk” eller att 

genom gruppdiskussioner, förmedla kunskap till varandra om kost, motion och hälsa 

Detta skulle kanske fånga fler medarbetare då alla medarbetare kan delta i denna 

aktivitet, utan att känna prestationsångest angående fysiska aktiviteter. 

 

”men det är just mera fysiska aktiviteten, och jag får nog mera dåligt samvete 

att jag, att jag varken har tid eller lust att ha fysiska aktiviteter så där, 

faktiskt” (Informant 5). 

 

På några avdelningar har hälsoinspiratören anordnat tävlingar med träningsblanketter 

som medarbetarna fått fylla i med vilka aktiviteter de utfört under en månad. 

Medarbetarna har tyckt att det varit bra, men att det önskas fler fysiska aktiviteter i 

träningsblanketterna som passar alla inom arbetsgruppen, exempelvis snöskottning. 

 

”lite snålare, för på sista tiden så är det bara dom cykla, springa, simma, då 

har liksom allt det andra fallit bort som man kan göra. Det här vardagliga, 

fast man är ju i väldig rörelse ändå” (Informant 10). 

 

Några medarbetare upplevde att hälsoinspiratören inte varit tillräckligt synlig och inte 

märkts av. Detta anser de beror på brist på information och brist på genomförda 

aktiviteter. 

 

”Jag tycker inte att det har märkts så mycket att vi har en hälsoinspiratör, 

faktiskt”. // ”men det kommer inte ut så speciellt mycket och det har inte hänt 

så speciellt mycket” (Informant 3). 

 

Medarbetarna upplevde även att det var svårt för hälsoinspiratören att inspirera och 

motivera medarbetarna till att ta ansvar för sin hälsa när de inte visade intresse. De 
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upplevde att hälsoinspiratören tappade motivationen till att inspirera, om inte 

medarbetarna visade gensvar genom att delta i de aktiviteter som anordnades. 

 

”jag önskar att vår hälsoinspiratör kunde göra lite mera för våran 

verksamhet”. // ”Men det har varit lite magert, med det”. // I våra aktiviteter 

som hon har åtagit sig då. Det har varit lite, lite lite” (Informant 4) 

 

För att stärka gemenskapen önskade medarbetarna gemensamma friluftsaktiviteter. På 

vissa avdelningar hade medarbetarna cyklat dressin och haft skogspromenader. Dessa 

aktiviteter hade varit mycket uppskattade. Det var något de skulle vilja ha mera utav.  

För att stärka gemenskapen önskade även medarbetarna aktiviteter som att åka på SPA, 

någon gemensam fest och gå ut och äta. Dessa var aktiviteter som de kunde tänka sig att 

genomföra tillsammans med hälsoinspiratören, i syfte att lära känna varandra. Sådana 

aktiviteter upplevde medarbetarna kunde stärka gemenskapen i arbetsgrupperna. 

 

Medarbetarna menade att fysisk aktivitet gör att man mår bättre och får mer energi. De 

menade att om fysiska aktiviteter genomförs tillsammans med hälsoinspiratören inom 

arbetsgruppen, ökar delaktigheten på arbetet. De menade att gemensamma fysiska 

aktiviteter, leder till att de flesta deltar och att de kan ”puscha” varandra till att fysiskt 

komma igång. De menade vidare att om medarbetarna behåller sin hälsa och är fysisk 

stark, minskar risken för arbetsskador. Medarbetarna anser att det i sin tur leder till stark 

arbetsgrupp, trygghet och är måendet bra sprider man glädje omkring sig, som smittar 

av sig till andra medarbetarna och det blir lättare att ha ett gott bemötande.   

 

”Viktigt att vara fysiskt stark för att slippa arbetsskador, för det kan ju vara 

tungt ibland. Och sen den psykiska hälsan är väl också viktig för att man ska 

orka med, och när vi jobbar med människor så att man ska orka att ha ett 

trevligt bemötande, det är jätteviktigt att man mår bra själv för att bemöta 

andra på ett bra sätt”(Informant 3). 

 

4.2 Tid  

Många medarbetare talade om tiden för utförande av aktiviteter som att genomföra 

aktiviteter under arbetstid, att genomföra aktiviteter under fritid, att genomföra 

aktiviteter och brist på tid. 
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Många upplevde att det var av stor betydelse under vilken tid aktiviteterna 

genomfördes.  Det fanns önskemål om att genomföra aktiviteter under arbetstid och 

inte genomföra aktiviteter under fritid. De menade att det kan vara svårt att samla alla 

medarbetare under fritiden, de önskade att möjlighet fanns att utföra aktiviteter under 

ordinarie arbetstid. Eftersom de ansåg att verksamheten styrde över tiden när aktiviteter 

skulle genomföras, på grund av att de arbetar helg-, dag-, kväll- och nattpass och de 

ansåg att det försvårade att samlas. Medarbetarna saknade motivation att vilja samlas 

under fritid för att genomföra aktiviteter. 

 

”Ja att man skulle få göra den på arbetstid då, för man åker inte gärna från en 

ledig dag till att göra, faktiskt inte” (Informant 6). 

 

Medarbetarna ansåg att om hälsoinspiratörens uppdrag genomfördes på arbetstid, skulle 

det vara lättare att komma igång för de som inte utför någon fysisk aktivitet på fritiden. 

De menade att det kunde ses som en belöning för dem som inte rör på sig på fritiden, att 

få göra det på arbetstid. Vidare att man då lättare kan fånga upp personerna som 

verkligen behöver komma igång för att bli fysiskt aktiv.  

 

”För vi andra tar ju ansvar för på fritiden också, men dem som inte gör det, 

kanske det är lättare att i alla fall komma igång om man får göra det på 

arbetstid, till en viss del i alla fall”(Informant 3). 

 
 

De flesta av medarbetarna tror att promenader under arbetstid, skulle vara en bra början 

för att komma igång med ett hälsosamt liv. Medarbetarna tror att promenader kan 

genomföras någon gång under arbetstid när verksamheten tillåter.  

 

Det fanns förslag på genomförbara aktiviteter såsom morgongympa, styrketräning och 

enkla fysiska aktiviteter. Dessa kan man göra på arbetstid och som inte går ut över 

verksamhetens planering. På några av arbetsplatserna har de haft morgongymnastik som 

hälsoinspiratören ansvarat för, i den mån verksamheten tillåter. De har tyckt att det varit 

en bra start på arbetsdagen. Lika som morgongymnastik, har promenader varit en del 

aktiviteter som vissa medarbetare gjort, men som inte görs längre.  

 

Promenader ”fick vi ju göra förr, men det görs ju inte i dag” . Vad tror du det 

beror på? ”Tidsbrist kanske”//  ”drar ner på personal kanske”(Informant 8). 
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Det är flera medarbetare som nämner att de har tillgång till en träningslokal som ligger 

inom verksamhetens lokaler. De kan utnyttja den till att styrketräna och de får använda 

den så mycket de vill, när den är ledig och verksamheten tillåter. 

Medarbetarna anser att det skulle ingå aktiviteter som avslappning och massage på 

arbetstid, för det är aktiviteter som medarbetarna tycker att de behöver ha för att orka 

med arbetet.  

 

Det fanns även medarbetare som tycket de blivit inspirerade och de hade inga problem 

med att genomföra aktiviteter på fritiden. De ville promenera under fritid, eftersom det 

ger utrymme för egna tankar och ”rensa huvudet” från allt som hänt under arbetsdagen. 

 

”vi har ju alltid sagt att och det säger jag fortfarande att massage och 

avslappning. Och när jag ska ut och gå till exempel då vill jag gå själv, då har 

jag varit på jobbet hela dagen här”(Informant 9). 

 

Medarbetarna berörde även olika aspekter av tid som var av betydelse för hur de upplevt 

hälsoinspiratörens arbete. Vissa talade om att det var brist på tid och att det kan ha varit 

en orsak till varför hälsoinspiratörernas uppdrag inte har fått bättre genomslag på 

arbetsplatserna. Många medarbetare har barn och familj och de upplevde att det inte 

fanns utrymme att vara så fysiskt aktiv på sin fritid. Medarbetarna trodde det kunde bero 

på brist på tid för att utföra aktiviteter och att hälsoinspiratören inte hade avsatt arbetstid 

för att planera olika aktiviteter. 

 

”Ja, arbetstid måste ju, att så man vill ju gärna kunna sitta och planera sånt 

på arbetstid”. // ” då ha avsatt för det här då, för att kunna fundera och 

planera och lite sådär”(Informant 3). 

 

4.3 Organisation  

Resultatet visade även att medarbetarna upplevde att Kommunen som organisation 

påverkar hälsoinspiratörens arbete. Många medarbetare ansåg att det fanns brister i 

organisationens utformning av hälsoinspiratörens uppdrag.  Det handlade om 

Ekonomiska resurser och för få Utbildade hälsoinspiratörer. 

 

Under vissa av intervjuerna blev det tydligt att det fanns medarbetare som inte visste 

vad en hälsoinspiratör var och vad deras uppdrag innebar. 
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”vi ska ha en snygg bodybuildare, ska vi ha” (Informant 9). 

 

Det fanns även medarbetare som inte hade vetskap om att det fanns hälsoinspiratörer 

inom Kommunen eller på deras arbetsplats. Vad det berodde på uttrycktes såhär: 

 

”det måste väl ligga i den personen som måste ju, informera om att det är Jag 

som är den” (Informant 9). 

 

Det visade sig att det fanns medarbetare som inte visste vilket syfte en hälsoinspiratör 

har. 

 

”Jag kan inte svara på det här jag, för jag vet inte vad ni menar” 

 (Informant 8). 

 

Många av de intervjuade medarbetarna ansåg att det var viktigt för Kommunen att lyfta 

fram hälsoinspiratörens uppdrag på ett tydligare sätt och det är betydelsefullt för att 

stärka medarbetarnas hälsa. Annars är det svårt att motivera medarbetarna till att delta. 

Flera av medarbetarna ansåg att, om hälsoinspiratörens uppdrag prioriterades högre av 

både arbetsgivare och medarbetare skulle det leda till att fler medarbetare blev delaktiga 

i hälsoinspiratörens arbete. 

 

”alla vill ju göra lite roliga saker tillsammans ibland å. jag tror att det skulle 

vara ett större samarbete med hela gruppen, skulle nog nå fler” (Informant 5).  

 

”jag tror dem skulle få med fler” (Informant 6). 

 

Medarbetarna ansåg att för lite ekonomiska resurser gjorde att det kunde vara svårt att 

utföra aktiviteter, eftersom de då måste sätta in vikarier under de arbetspassen. De ansåg 

också att det bör finnas en avsatt budget för de aktiviteter som anordnas. 

 

Resultatet har visat på att medarbetarna upplevde att de fanns för få hälsoinspiratörer 

och att det borde finnas fler utbildade hälsoinspiratörer. Det framkom även att de 

hälsoinspiratörer som finns, bör genomföra en kompetensutveckling. Medarbetarna 

anser att det skulle vara bra om det fanns en hälsoinspiratör på varje avdelning, där flera 

hälsoinspiratörer gemensamt kunde hjälpas åt att anordna aktiviteter som passar hela 

arbetsgrupperna.  
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Många medarbetare menade att det borde väljas hälsoinspiratörer, då det kan skapa en 

ny start med nya aspekter och ett nytt sätt att tänka utifrån sitt uppdrag. De menade att 

man kan fastna i ett tankesätt och därigenom förloras engagemanget för uppdraget.  

 

”Alltså det kan ju komma in nya aspekter och nya sätt att tänka liksom och 

speciellt om man känner att det kanske inte fungerar så bra så kanske nån 

annan har lite andra idéer och lite mer, ja, det tror jag vore bra”. //  

”viktigt att man känner att man har lust och tid också att engagera sig i det” 

(Informant 3). 

 

5. Diskussion  

Det visade sig att det fanns både positiva och mindre positiva upplevelser av 

hälsoinspiratörens arbete. Det fanns dessutom konkreta förslag på förändringar till 

hälsoinspiratörens uppdrag. Denna hälsofrämjande satsning har inte nått ut till alla 

medarbetare. Det var tydligt att medarbetarna upplevde att det fanns brist på tid för att 

bli inspirerad och motiverad att delta i aktiviteter, men även arbetsgivarens ansvar 

gällande det hälsofrämjande arbetet, genom brist på information och stöd.  

 

Det visade sig att det svårt att samlas under fritid och hade ingen lust att avbryta sina 

lediga dagar för att delta i aktiviteter. Det har visat sig att vård- och omsorgspersonal är 

i behov av träning under arbetstid. Det finns andra yrken inom den kommunala 

verksamheten, där regelbunden träning ingår som en del av arbetstiden. Exempelvis kan 

undersköterskor och brandmän utsättas för lika tung belastning, men i brandmännens 

arbete ingår träning som en självklar del. Det är även möjligt för vissa undersköterskor, 

absolut inte för majoriteten. Lars-Åke Almqvist, före detta vice ordförande i 

fackförbundet Kommunal, reflekterar om att möjligheten att träna via arbetet inom 

omsorgen har ökat, men utvecklingen går långsamt. För en brandman är träningen en 

helt naturlig del av arbetet, men inte inom vård och omsorg där det också krävs både 

styrka och kondition. Om man slår ut det på ett år så kan det nog vara så att den som 

arbetar inom omsorgen lyfter mer i kilo än vad brandmännen gör. Det har blivit bättre, 

fler inom vård och omsorg får tillgång till träningslokaler och motionspass och fler 

medarbetare får möjligheten att träna på arbetstid. Det sistnämnda kan vara extra viktigt 

för kvinnor, eftersom kvinnor oftare arbetar deltid och tar ett större ansvar för hem och 

familj, vilket ger sämre möjlighet till träning. Bäst effekt vore om det var obligatoriskt 

med träning på arbetet också inom äldreomsorgen (URL 7). Larsson och Vinberg 
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(2010) reflekterar om att ledarskapet har betydelse för hur medarbetarna mår på 

arbetsplatsen. Om chefen tillåter träning under arbetstid, leder det till högre 

tillfredställelse bland medarbetarna på arbetet. Vinberg och Toivanen (2011) anser att 

det är meningsfullt med hälsofrämjande åtgärder i arbetslivet gällande ojämlikheter i 

hälsa och arbetsvillkor bland olika yrkesgrupper.  

 

Det arbetar överlag fler kvinnor än män inom vård och omsorg (IAM 2005:1). 

Medarbetarna tyckte sig inte hade tid att stanna efter arbetstid för att utföra aktiviteter. 

Det kan ha med att kvinnor ofta känner stress och oro över att skapa balans mellan 

arbete och familj (Tézli, et.al., 2009). Att då få träna och upprätthålla sin hälsa under 

arbetstid har visat sig vara till fördel för både individ och organisation. von Thiele 

Schwarz och Hasson (2011) visar att om träning får ske under arbetstid kan man ändå 

uppnå samma eller ökad produktivitet. De menar att man kan utföra lika många 

arbetsuppgifter under färre arbetstimmar eller utföra fler arbetsuppgifter under den 

ordinarie arbetstiden om man får träna på arbetstid och att det leder det till förbättringar 

i självuppskattad produktivitet, med mening att de ansåg att de hann med mer på arbetet, 

hade en ökad arbetsförmåga och var mindre sjuka. Samtidigt som medarbetarna kan bli 

hälsosam eller behålla sin goda hälsa. Von Thiele Schwarz och Hasson (2011) menar att 

ökningen av produktivitet kan dels bero på bättre ork och dels på mindre sjukfrånvaro.  

 

Medarbetarna upplevde att arbetsgivaren inte prioriterat hälsoinspiratörens uppdrag, ett 

uppdrag som kan leda till ökad medvetenhet om hälsa bland medarbetarna. Det som i 

sin tur kan leda till bättre hälsa och välbefinnande, som för arbetsgivaren leder till 

minskad sjukfrånvaro och personalomkostnader. Malmquist et.al. (2007) menar att om 

en arbetsplats har en strategi för hur de ska arbeta hälsofrämjande och arbeta för att 

minimera sjukdom har behållit eller stärkt sina arbetssätt inom den strategin. Med 

mening att arbetsgivaren har en viss betydelse för hälsan på arbetsplatsen och det 

arbetsgivaren anser är viktigt påverkar. 

 

Medarbetarna menade att större ekonomiska resurser behövs för att sätta in vikarier vid 

behov, så att hälsoinspiratörens aktiviteter kan genomföras under arbetstid. De önskade 

att det skulle finns rutiner för kortare aktiviteter för arbetsgruppen under arbetstid. 

Eftersom de upplevde att det då går lättare att genomföra och alla medarbetare kan delta 

de dagar de arbetar. Exempel på aktiviteter kan vara en kort promenad eller 
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pausgymnastik. Arbetsgivaren är en stor del i detta hälsofrämjande arbete, den har 

huvudansvaret för att förbygga ohälsa (AML, 2011).  

 

Arbetsplatsen är en plats där det är viktigt att känna trygghet, att känna meningsfullhet 

av sin arbetsuppgift och där hälsa ska ha stort fokus. Statens folkhälsoinstitut (2012) 

undersökte om arbetsgivarnas handlanden har någon betydelse för medarbetarnas hälsa, 

om arbetsgivare med ett mer aktivt hälsoarbete har ett bättre hälsoläge bland 

medarbetarna och vilka åtgärder som i så fall har störst betydelse. Det visade sig i 

resultatet att kommuner som gav mer organisatoriskt stöd för hälsoarbetet hade bättre 

självskattad hälsa bland medarbetarna. Insatser var exempelvis lokala hälsoprojekt, 

friskvårdsinspiratörer och hälsoombud. Dessa insatser gällande hälsofrämjande arbete 

har lett till förbättrat hälsoläge bland medarbetarna som i sin tur lett till lägre 

sjukfrånvaro. Det resultatet betydde att organisatoriska insatser, som lokala hälsoprojekt 

och samordning i hälsoarbetet och individuella insatser, som ett brett utbud av 

hälsofrämjande aktiviteter har betydelse. Vårt resultat visade att det är bra med 

hälsofrämjande arbete och de ger goda resultat om satsningen når ut till medarbetarna. 

(URL 8). Regeringen reflekterar också om, i den nationella handlingsplanen 2010-2015, 

att ledarskapet har betydelse för arbetsmiljön. Det tas även upp om att det är särskilt 

viktigt att det i högskoleutbildningar ingår en arbetsmiljöutbildning för att blivande 

ledare ska förstå sambandet mellan verksamhetens utveckling och arbetsmiljö (Skr. 

2009/10:248).  

 

Flera medarbetare visste inte att det finns hälsoinspiratörer på arbetsplatsen eller i 

Kommunen. Flera medarbetare visste inte heller vilket syfte en hälsoinspiratör har. De 

ansåg att det berodde på dålig kommunikation mellan enhetschef och hälsoinspiratör till 

medarbetare.  I Hälsoinspiratörsfoldern (Bilaga 7) står det att hälsoinspiratören ska 

arbeta som en ”förlängd arm” mot enhetschefen i det hälsofrämjande arbete. Det 

betyder att både enhetschef och hälsoinspiratör ska stå för den information som 

medarbetarna behöver för att delta i det hälsofrämjande arbetet. Enligt 

hälsoinspiratörsfoldern (Bilaga 7) bör hälsoinspiratören ha en stående punkt på 

dagordningen på exempelvis arbetsplatsträffarna. Detta för att kunna upplysa om sitt 

uppdrag, förmedla ny och aktuell kunskap till medarbetarna.  

 

Gällande ovetskapen om hälsoinspiratörens syfte, att hälsoinspiratören ska förmedla 
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kunskap, anordna fysiska aktiviteter och inspirera medarbetare till att ta eget ansvar för 

sin hälsa, framgick i resultatet att vissa medarbetare trodde att hälsoinspiratörens syfte 

var att bestämma över vad var och en skulle göra exempelvis att ”dra med” dem ut på 

en promenad.  

 

”jag vet ju att jag är handlingsförlamad själv, jag behöver en spark i baken för 

att komma igång” (Informant 1). 

 

Kommunen menar att det är medarbetarnas eget ansvar att delta i aktiviteter och att ta 

eget ansvar för sin hälsa och att hälsoinspiratörernas uppgift är att öka motivationen hos 

medarbetare till att delta i hälsoaktiviteter. En hälsoinspiratör uppgift är inte att bestämma 

eller tvinga någon medarbetare att delta, utan det är upp till var och en att bestämma över 

sin egen hälsa (Bilaga 6). Det har visat sig att det också inom andra verksamheter kan vara 

svårt att motivera medarbetare till hälsofrämjande aktiviteter. Det har visat sig att de med 

en redan god hälsosam livsstil är lättare att motivera att delta i olika hälsofrämjande 

aktiviteter, än de som har lite sämre hälsosam livsstil (Jonsdottir et.al., 2011). 

 

Hanson (2004) reflekterar över känsla av sammanhang (KASAM) som en 

grundläggande upplevelse av det som sker i och utanför människan är förutsägbart, 

begripligt och strukturerat. Om människan har förmåga att bedöma verkligheten och 

förstå, att det är som det är eller varför vissa saker blir som det blir. Att människan har 

de resurser som behövs i svåra situationer och klarar av de krav som ställs på individen. 

Att människan känner att livets utmaningar är värda att satsa på och lägga sitt 

engagemang i, med det skapa meningsfullhet. För att få medarbetarna motiverade och 

delaktiga måste medarbetarna begripa, veta vad och hur en hälsoinspiratör arbetar. 

Medarbetarna måste förstå vilket uppdrag hälsoinspiratören har, ha en förståelse för hur 

hälsoinspiratören ska arbeta och vilken uppgift medarbetaren själv har för att ta ansvar 

för sin egen hälsa. Medarbetarna måste få lägga fram förslag på aktiviteter och vara 

delaktiga med att utforma dem, så de passar alla medarbetare på arbetsplatsen. Även att 

hälsoinspiratören ska se till alla medarbetares olika behov och ge medarbetarna ett 

positivt mål att se fram emot, att medarbetarna känner att de kan vara med att påverka 

hälsoinspiratörens arbete på arbetsplatsen. Detta för att aktiviteterna ska bli 

meningsfulla för alla medarbetare.  
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De medarbetare som blivit inspirerade av hälsoinspiratörens arbete har känt sig 

delaktiga.  

 

De flesta människor har ansvar för sin egen hälsa och Kommunen menar att människan, 

medarbetaren ska vara delaktig i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. 

(Bilaga 6). 

 

Det finns en koppling från empowerment till delaktighet då det handlar om att tillåtas 

påverka och kunna påverka och om att känna makt och inflytande. Att som individ 

kunna ta eget ansvar över sina livsvillkor. Hanson (2004) reflekterar om att 

empowerment innebär att individen tar kontroll enskilt eller i grupp. Att individen ska få 

möjlighet att lösa sitt egna problem, att kunna bestämma över sina egna villkor. Hanson 

(2004) reflekterar vidare om att människans upplevelser av status och stolthet är 

hälsofrämjande och att dessa kan stärkas av bland annat delaktighet. Som en del av 

Kommunens hälsoinspiratörers uppdrag ingår just delaktighet, då hälsoinspiratören ska 

inspirera alla medarbetare att känna sig motiverade att ta eget ansvar för sin hälsa 

genom exempelvis gemensamma aktiviteter.  

 

Att minska skillnaderna mellan människor gällande hälsostatus kan man genom 

delaktighet ge människor lika möjligheter att nå god hälsa och det ska inte spela någon 

roll om man är fattig eller rik, kvinna eller man. Det ska göras genom förmedling av 

kunskap och makt att påverka de faktorer som har betydelse för individens hälsa. 

Medarbetare inom äldreomsorgen är människor som oftast är lågutbildade och 

lågavlönade. Kommunen som tidigare nämnts, erbjuder friskvårdsaktiviteter. 

Hälsoinspiratörens uppdrag är att inspirera medarbetarna så att de blir mer aktiva i 

vardagen genom att erbjuda medarbetarna olika former av aktiviteter, med det menas att 

det då är enklare för medarbetarna att upprätthålla sin goda hälsa utan att den egna 

ekonomin ska påverkas. De människor i samhället som mest behöver stöd, ska tillåtas få 

det, så att de på olika sätt kan ta vara på sin hälsa och kunna göra hälsosamma val av 

kost och livsstil. De som har det ekonomiskt och socialt gott ställt har i genomsnitt 

bättre hälsa än de med lägre utbildningsnivå och inkomst (URL 1). Statens 

folkhälsoinstitut tar upp i Folkhälsopolitisk rapporten (2010) om faktorer som bidrar till 

ohälsa bland personer som är lågutbildade och/eller har en låg inkomst, exempelvis att 
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de med låg delaktighet och inflytande i samhället och ekonomiska och sociala 

förutsättningar kan leda till ohälsa.   

 

6. Egna reflektioner 

En stor del av varför vi valde att skriva om medarbetarnas upplevelser av att haft en 

hälsoinspiratör, är för att vi anser att en intressant satsning på att etablera 

hälsoinspiratörer ute i verksamheterna är viktigt för att stärka medarbetarna till ökad 

medvetenhet och att ta ansvar för sin hälsa. Eftersom det är hög sjukfrånvaro inom 

äldreomsorgen i Sverige, anser vi att en sådan hälsofrämjande satsning kan leda till 

minskad sjukfrånvaro. Detta om alla parter får vara delaktiga och känna att de tillåts 

påverka. Vi anser att det är viktigt att ta hand om medarbetarna, både för den egna 

hälsan och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Människans hälsa är kopplat till att nå välbefinnande för att uppnå livskvalitet. När en 

människa mår bra och känner sig ha god hälsa ökar arbetsprestationen och det leder till 

ökad produktivitet och lönsamhet för arbetsgivaren. När en medarbetare är frånvarande 

en längre tid från sitt arbete ger det negativa konsekvenser för arbetsgivaren. 

Långtidsfrånvaro ger lägre produktivitet, kostnader för rehabiliteringsinsatser och ökad 

personalomsättning (Malmquist, 2007).  

 

Vi tror att hälsoinspiratören ska lägga stort fokus på att få alla medarbetare delaktiga i 

utformningen av aktiviteterna, detta för att kunna motivera medarbetarna att ta ansvar 

för sin hälsa. Vi anser att om man trivs och känner delaktighet i arbetsgruppen och på 

sin arbetsplats, får arbetsgivaren en stark, engagerad och kompetent arbetsgrupp, som vi 

tror leder till gott bemötande och god service.  

 

Vi tror att om hälsoinspiratörens arbete hade fungerat som tänk, att hälsoinspiratören 

inspirerat alla medarbetare till att ta ansvar för sin hälsa, skulle det leda till gott mående 

och trivsel bland medarbetarna. Vidare reflekterar vi över om denna satsning skulle 

kunna fungera på annat sätt? Exempelvis att alla medarbetare fått varit delaktiga i 

utformningen av det hälsofrämjande arbete, om vad medarbetarna tror skulle passa just 

sin arbetsgrupp. Vår tanke är att alla arbetsgrupper inte fungerar på samma sätt och 

därför tror vi utformningen av hälsoinspiratörens uppdrag bör utformas olika på varje 
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arbetsplats. Vilka är mest lämpade för att planera hälsoinspiratörens uppdrag, om inte 

medarbetarna själva? 

 

Fortsatt forskning kring hälsoinspiratörens uppdrag i Kommunen anser vi vore viktigt 

för att nå ut till fler medarbetare inom hela Kommunen. Detta för att ta reda på om och 

på vilket sätt hälsoinspiratörens uppdrag inspirerat medarbetarna, om vilka förändringar 

som behövs göras och även ta reda på vad som varit bra.  
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7.2 Muntliga källor 

Telefonkontakt: 

Skoglund N., PA-konsult,Hudiksvalls kommun, ansvarig för Projekt hälsoinspiratör, 

2012-01-31 

Theodorsson E., Telefonkontakt12-02-28 Personalavdelningen 

 

7.3 Bilaga  

1. Enhetschefsförfrågan 

2. Medarbetarförfrågan 

3. Analysexempel 

4. Intervjuguide 

5. Projekt Hälsofrämjande ledarskap 

6. Tillämpning Hälsa i arbetslivet 

7. Hälsoinspiratörsfoldern 
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Bilaga 1. 

 

 

Till: Enhetschef  

 

Förfrågan avseende medarbetares deltagande i intervju 

Inom äldreomsorgen arbetar mestadels kvinnor, där belastningen i arbetet är fysiskt tungt för 

kroppen, där god hälsa är en stor del som kan påverka arbetssituationen. 2008 startade 

kommunen en satsning på hälsoinspiratörer. Enligt kommunens tillämpning Hälsa i arbetslivet, 

är hälsoinspiratörernas syfte att vara betydelsefull för personalen i det hälsofrämjande arbetet. 

Det övergripande uppdraget är att tillsammans med arbetsledaren hålla hälsofrågorna levande 

och inspirera medarbetarna att känna sig motiverade att ta eget ansvar för sin hälsa. 

Hälsoinspiratörernas uppdrag är att på sin arbetsplats, med fokus på att främja och utveckla 

hälsan hos medarbetarna, inspirera, informera, vägleda och öka motivationen hos medarbetarna 

till att delta i hälsoaktiviteter. 

 

Vi heter Therese Persson och Anna Nordqvist och går sista terminen på Programmet för hälsa 

och rehabilitering vid Mittuniversitet Sundsvall/Östersund. Vi vill genom denna undersökning 

uppmärksamma hälsoinspiratörernas uppdrag, detta för att belysa det hälsofrämjande arbetet i 

kommunen.  

 

För att delta i undersökningen ska medarbetarna varit anställd före/från 2008 inom kommunen. 

Detta för att kunna beskriva, genom god erfarenhet, sina upplevelser hur de har inspirerats till 

ett aktivare och hälsosammare liv genom hälsoinspiratörernas uppdrag.  

 

Syftet med undersökningen 

Vårt syfte med undersökningen är att beskriva om och i så fall på vilket sätt 

medarbetarnas blivit inspirerade till ett aktivare och hälsosammare liv genom 

hälsoinspiratörens uppdrag. 
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Datainsamling och medverkan 

Datainsamlingen utförs genom individuell intervju med medarbetarna. När Du har gett ditt 

skriftliga samtycke, kommer medarbetarna få en skriftlig förfrågan om deltagande, information 

om undersökningens syfte och tillvägagångssätt.  

Intervjun är tänkt att genomföras under veckorna 16-17 2012. Vår tanke är att intervjua tio (10) 

medarbetare från olika särskilda boenden inom kommunen, beroende på verksamhetens storlek 

väljer vi ut antalet medarbetare för intervju. Intervjun beräknas ta 30 – 45 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in, skriftligt dokumenteras och sedan analyseras av oss.  

 

Samtycke 

Vi vänder oss till Dig som enhetschef för att få medgivande att genomföra intervjuer med  

medarbetare inom er enhet, samt att dessa intervjuer får genomföras under deras arbetstid. 

 

Etiska aspekter 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att deltagaren inte kan 

identifieras av någon annan än av oss intervjuare och materialet redovisas på ett sådant 

sätt att namn och identitet inte avslöjas. Istället för att namn sparas, används kodlistor 

med siffror. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst och utan särskild förklaring 

avbrytas.  

 

Insamlingsmaterialet kommer att förstöras efter undersökningens godkännande av 

examinator. 

 
Undersökningen genomförs under handledning av Carolina Klockmo.  

 

Lämna svar via mail till någon av oss. Mailadresser ses nedan. 

 

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller höra av dig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar/Anna & Therese 
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Anna Nordqvist                                              Therese Persson 

Tel. xxxxxxxxxxxxx                                       Tel. xxxxxxxxxxxxx 

annanordqvist74@yahoo.se                           a_therese_p@hotmail.com  

 

Handledare:  

Carolina Klockmo 

Doktorand i Rehabiliteringsvetenskap 

Mittuniversitetet 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Tel. xxxxxxxxxx 

carolina.klockmo@miun.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annanordqvist74@yahoo.se
mailto:a_therese_p@hotmail.com
mailto:carolina.klockmo@miun.se
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Bilaga 2. 

 

 

Till: Medarbetare inom äldreomsorgen 

 

Förfrågan avseende intervju 

Inom äldreomsorgen arbetar mestadels kvinnor, där belastningen i arbetet är fysiskt 

tungt för kroppen, där god hälsa är en stor del som kan påverka arbetssituationen. 2008 

startade kommunen en satsning på hälsoinspiratörer. Enligt kommunens tillämpning 

Hälsa i arbetslivet, är hälsoinspiratörernas syfte att vara betydelsefull för personalen i 

det hälsofrämjande arbetet. Det övergripande uppdraget är att tillsammans med 

arbetsledaren hålla hälsofrågorna levande och inspirera medarbetarna att känna sig 

motiverade att ta eget ansvar för sin hälsa. Hälsoinspiratörernas uppdrag är att på sin 

arbetsplats, med fokus på att främja och utveckla hälsan hos medarbetarna, inspirera, 

informera, vägleda och öka motivationen hos medarbetarna till att delta i 

hälsoaktiviteter. 

 

Vi heter Therese Persson och Anna Nordqvist och går sista terminen på programmet för 

Hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet Sundsvall/Östersund. Vi vill 

genom denna undersökning uppmärksamma hälsoinspiratörernas uppdrag, detta för att 

belysa det hälsofrämjande arbetet i kommunen. 

 

Syftet med undersökningen 

Vårt syfte med undersökningen är att beskriva om och i så fall på vilket sätt 

medarbetarna blivit inspirerade till ett aktivare och hälsosammare liv genom 

hälsoinspiratörens uppdrag. 

 

Deltagande och tillvägagångssätt 

Vi vänder oss till Dig som varit anställd före/från 2008 inom kommunen.  

Detta för att Du genom Din goda erfarenhet, kan beskriva Dina upplevelser av 

hälsoinspiratörernas uppdrag.  
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Vi ska intervjua tio (10) medarbetare från olika särskilda boenden inom kommunen, 

beroende på enhetens storlek väljer vi ut antalet medarbetare för intervju. 

Vi har fått samtycke från Din enhetschef, som har gett sitt medgivande till att Du får 

delta i intervjun under arbetstid och på Din arbetsplats. Intervjun beräknas ta 30-45 

minuter.  

 

Vi skulle vilja intervjua Dig någon gång under veckorna 14 – 16 2012. Temat kommer 

att beröra hälsoinspiratörernas arbete, om/hur Du som medarbetare anser att 

hälsoinspiratörernas uppdrag påverkat dig och din arbetssituation.  

 

Om Du tackar ja till förfrågan kommer vi att kontakta Dig via mail eller telefon, vilket 

Du önskar, för att bekräfta och boka tid för intervju. 

 

Etiska aspekter 

Intervjun kommer att spelas in, skrivas ut ordagrant och sedan analyseras av oss.  

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att Du inte kan 

identifieras av någon annan än av oss intervjuare och ingen kommer att känna igen dig i 

materialet. Materialet redovisas på ett sådant sätt att namn och identitet inte avslöjas. 

Istället för att ditt namn sparas, används kodlistor med siffror. Insamlingsmaterialet 

kommer att förstöras efter undersökningens godkännande av examinator. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan särskild förklaring avbryta 

din medverkan.  

 

Undersökningen genomförs under handledning av doktorand Carolina Klockmo 

 

Återkoppling av studiens resultat kan ges till deltagare vid studiens slut om så önskas. 

 

Vänligen svar senast 2012-04-06, lämna svar via mail eller telefon till någon av oss. 

Ange i vilken form ni åter vill bli kontaktad på, via mail eller telefon. Mailadresser ses 

nedan. 

 

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller höra av dig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar/Anna & Therese 
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Anna Nordqvist                                              Therese Persson 

Tel. xxxxxxxxxxxx                                        Tel. xxxxxxxxxxxx 

annanordqvist74@yahoo.se                           a_therese_p@hotmail.com  

 

Handledare:  
Carolina Klockmo 

Doktorand i Rehabiliteringsvetenskap 

Mittuniversitetet 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Tel. xxxxxxxxxx 

carolina.klockmo@miun.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:annanordqvist74@yahoo.se
mailto:a_therese_p@hotmail.com
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Bilaga 3.  

 

Tabell 1. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Sub- kategori Kategori  
 

”På arbetstiden är vi alla samlade och då 
går det ju mycket mycket mycket enklare. 

Ska vi göra det på fritiden då ska man 

kanske åka tre, fyra, fem, sex mil bara för 
att träffa varandra”. 

 

Det går mycket lättare att vi 
medarbetare samlas under 

arbetstid, annars kanske det blir 

långa resor bara för att träffas.  

 

Enklare att träffas 
under arbetstid 

 

Svårt att hitta tid på 
fritid 

 

 

 
 

 

 
Att genomföra 

aktiviteter under 
arbetstid 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tid  

 

 
”För vi andra tar ju ansvar för på fritiden 

också, men dem som inte gör det, kanske 

det är lättare att i alla fall komma igång om 
man får göra det på arbetstid, till en viss 

del i alla fall”. 

 
Till viss del är det lättare att 

komma igång för medarbetarna 

som inte är aktiva på fritiden, 
om aktiviteter genomförs under 

arbetstid. 

 
 

 

 
Lättare att genomföra 

aktiviteter under 

arbetstid 
 

 

 

 
”Ja att man skulle få göra den på arbetstid 

då, för man åker inte gärna från en ledig 

dag till att göra, faktiskt inte”. 

  
Önskar att aktiviteten skulle 

genomföras under arbetstid. 

Åker inte gärna från en ledig 
dag.  

 

 

 

”vi har ju alltid sagt att och det säger jag 
fortfarande att massage och avslappning. 

Och när jag ska ut och gå till exempel då 

vill jag gå själv, då har jag varit på jobbet 
hela dagen här”.   

 

Önskar massage och 
avslappning på arbetstid, 

promenerar ensam på fritiden. 

 

Massage och 
avslappning önskas 

ingå under arbetstid.  

 

 

 

 

Vill promenera  
ensam på fritiden 

 
 

 

Att genomföra 

aktiviteter under 
fritid 

 
 

 

 

”Men det har ju varit att vi ska åka skidor 

eller skridskor eller nu är det nån 
promenad i slingan om nån vecka”. // ”Det 

är ju mellan tre och fem och då vill ju folk 

hem. Det ska ju vara på arbetstid, tror jag”. 
// ”Många är nöjd med att vara på jobbet, 

sen inget mer”. 

 

 

Det har varit att vi ska åka 

skidor, skridskor och om någon 
vecka en promenad. Det ska ske 

mellan klockan tre och fem. 

Många är nöjd med att vara på 
arbetet, sen inget mera.  

 

 

 
 

 

Vill hem efter jobbet 
 

Fritid för sig själv  

 
Aktivitet på arbetstid 

 

 

 
 

 

Att genomföra 
aktiviteter 

 

 

”vi har väl försökt med lite morgongympa, 

vi har försökt till och så där, men jag tror 
att det är svårt att få till det och det är ju 

mycket att arbetet styr ju mer och fritiden 

vill ju många ha för sig själva, så att, jag 
tror att, ja, lättare med arbetstiden kanske”. 

 

 

Försökt med morgongympa, det 

har varit svårt eftersom arbetet 
styr. Fritiden vill många ha för 

sig själva, därför lättare att 

utföra aktiviteter på arbetstid. 

 

 

”Ja, arbetstid måste ju, att så man vill ju 
gärna kunna sitta och planera sånt på 

arbetstid”. // ” då ha avsatt för det här 

då, för att kunna fundera och planera 
och lite sådär”. (Informant 3). 

 

 

Att planera under arbetstid. 
Att det ska finnas avsatt 

arbetstid för att planera och 

fundera. 

 

 
Brist på tid för 

planering av 

aktiviteter 
 

 

 
 

 

 
Brist på tid 

 

 
”men jag tror att det är svårt att få till 

det och det är ju mycket att arbetet styr 

ju mer” (Informant 5). 
 

 

 
Svårt att genomföra 

aktiviteter under arbetstid, då 

arbetet styr. 

 
Brist på tid för att 

utöva aktiviteter 
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Tabell 2. 

Kategori  Sub- kategori  Kod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet 

 

 

Att ges möjlighet att påverka 

 

 

 

 

Lägga fram förslag på aktiviteter 

 

  

 

 

 

Redan så pass aktiv på fritiden 

 

 

 

 

 

Att fånga medarbetarna 

 

Gensvar från medarbetare 

 

Brist på motivation 

 

 

För få aktiviteter 

 

 

Inte varit synlig 

 

Ingen information 

 

 

Diskussion i cirkelform för att lära 

av varandra 

 

Information om kost och hälsa 

 

 

För stort fokus på fysisk aktivitet 

 Dåligt samvete 

 

Ingen lust till fysisk aktivitet 

 

Ingen tid till fysisk aktivitet 

 

 

 

Att stärka gemenskapen 

 

 

Psykiskt välmående 

 

Fysiskt välmående 

 

 

Träffas utanför arbetet 

 

Avslappnande aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Tid 

 

Att genomföra aktiviteter 

under arbetstid 

 

  

Enklare att träffas under 

arbetstid 

 

Svårt att hitta tid på fritid 

 

Lättare att genomföra 

aktiviteter under arbetstid 
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Att genomföra aktiviteter 

under fritid 

 

 

Vill promenera ensam på 

fritiden 

 

 

Att genomföra aktiviteter 

 

 

Promenader 

 

Morgongympa 

 

Styrketräning   

 

Enkla fysiska aktiviteter 

 

 

 

Brist på tid 

 

Brist på tid för att utöva 

aktiviteter 

 

Brist på tid för planering av 

aktiviteter 

 

 

 

 

Organisation 

 

 

Ekonomiska resurser 

 

 

Brist på resurser 

 

 

Utbildade hälsoinspiratörer 

 

 

För få hälsoinspiratörer 

Låg prioritering av 

hälsoinspiratörens uppdrag 
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Bilaga 4. 

Intervjuguide 

 

Inledande fråga 

Hälsa, vad innebär det för Dig? 

 

Frågeområden 

Hälsofrämjande arbete 

 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen 

 

Tillgång av hälsoinspiratör 

 

Hälsoinspiratörens arbete 

 

Valet av hälsoinspiratör 

 

Inspiration till att ta ansvar för sin hälsa genom hälsoinspiratören 

 

Delaktighet i hälsoinspiratörens arbete 

 

Information/kunskap genom hälsoinspiratörens arbete 

 

Organisationens prioritering av hälsoinspiratörens arbete 

 

Motgångar i hälsoinspiratörens arbete 

 

Medgångar i hälsoinspiratörens arbete 

 

Ser du något som skulle kunna underlätta för hälsoinspiratörens uppdrag på Din 

arbetsplats? 
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Är det någonting annat du vill berätta om som vi inte frågat om avseende 

hälsoinspiratörens uppdrag?  

 

Följdfrågor 

Beroende på svar, ställdes följade frågor. 

 

Kan du utveckla?  

Hur menar du då? 

Berätta mer…  

På vilket sätt? 

Samarbete? 

Hur tycker du om det? 

Hur tänker du då? 

Om… På vilket sätt? 

På vilket sätt skulle du vilja ha fått kunskapen? 

På vilket sätt skulle hälsoinspiratören arbeta för att få dig att känna dig delaktig? 

Hur skulle du vilja att det var? 

Vad skulle du vilja göra? 

Kan du vända dig till alla? 

Är du bunden till den? 

På vilket sätt? 

Vad tror du det skulle leda till? 

Hur menar du med det? 
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Bilaga 5. 

Frisk satsning på hälsan  
SÖDERHAMN/SÖDERHAMNS-KURIREN  

Kommunens chefer och ledare inspireras och utbildas i hälsofrämjande åtgärder. 

Syftet är att personalen ska bli friskare och att kostnader ska sänkas. Satsningen är en 

del i ett EU-projekt på 13,5 miljoner kronor. 

 

 

 

 
 Kicki Bildt föreläser om hälsans betydelse för välbefinnandet hos både personal och chefer 

och om den ekonomiska betydelse den har.  

 

Röda rummet fylldes under tisdagen av chefer och ledare från kommunens alla 

förvaltningar och bolag. De var där för att inspireras och få verktyg i hälsofrämjande 

ledarskap.  

Under dagen föreläste hälsokonsulten Kicki Bildt från Stockholm som har flera års 

erfarenhet av hälsoutveckling bland kommuner och företag.  

- Traditionellt har man sett på hälsa som frånvaro av sjukdom. Men det gäller att se hälsa 

som en resurs och som kompetens. Med främjad hälsa sänker man kostnaderna och får en 

effektivare organisation, säger hon.  

109 ledare och chefer från kommunen fick en dag i hälsans tecken.  
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Seminariet är en del i EU-projektet Hälsofrämjande ledarskap. Det sker i samarbete mellan 

sex kommuner i länet. Förutom Söderhamn deltar Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, 

Sandviken och Gävle.  

Syftet med projektet är att stärka de hälsofrämjande åtgärderna, att skapa en grund för 

framtiden och att stärka samverkan och samarbetet mellan kommunerna.  

Totalt är det 800 ledare som berörs som i sin tur har 18 500 medarbetare. Efter den här 

utbildningssatsningen är det meningen att cheferna ska se kopplingen mellan 

hälsofrämjande ledarskap och vinsten av den.  

Projektet startade i juli och fortgår till juni 2013. Budgeten är på 13,5 miljoner kronor och 

är helfinansierat av EU-medel. Söderhamns del i projektet är 4 000 kronor per deltagare.  

Tisdagens seminarium var kickoffen för det lokala arbetet.  

Barbro Sahlin, Anita Gustafsson och Åsa Bergstedt deltar med stort intresse. De tycker att 

hälsan är ett viktigt ämne.  

- Det här är jättebra för oss som driver verksamheten, säger Anita Gustavsson, enhetschef 

inom omvårdnadsförvaltningen.  

Enligt Kicki Bildt är ofta de mjuka frågorna ifrågasatta. 

 

Hälsofrämjande ledarskap är viktigt. Det kostar mycket att åtgärda konflikter, sjukdomar 

och belastningsskador i efterhand. Jag har jobbat i många kommuner och där ser jag goda 

resultat med friskare personal, kostnadsbesparingar, högre kompetens och bättre ledarskap, 

säger Kicki Bildt.  

 

Daniel Nilsson 0270-740 07  
daniel.nilsson@soderhamnskuriren.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniel.nilsson@soderhamnskuriren.se


49 
 

Bilaga 6. 

Tillämpning: Hälsa i arbetslivet 

 

Nationella folkhälsomål 

I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. Ett delområde är ”ökad hälsa i arbetslivet”. 

Den goda arbetsenheten kännetecknas av: 

- ett gott ledarskap som utvecklar en hälsofrämjande arbetsmiljö 

- meningsfulla arbetsuppgifter, ett stödjande arbetsklimat, 

främjande av inflytande och delaktighet samt möjligheter 

till personlig utveckling 

- samverkan mellan ledare och medarbetare 

 

En god hälsa och arbetsmiljö på arbetsenheten kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. 

 

Ansvar  

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamhetens vardag och 

utveckling. Medarbetaren har huvudansvaret för sin egen hälsa och ska vara delaktig i hälso- 

och arbetsmiljöarbetet på arbetsenheten. Ledaren ska uppmuntra till en sund livsstil. Hälso- 

och arbetsmiljöaktiviteter på gruppnivå diskuteras och beslutas i samverkan, se 

samverkansavtal 2006 och Arbetsmiljöpolicy för Hudiksvalls kommun 

 

Arbetsmiljöarbete 

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, identifieras de hälso- och olycksfallsrisker 

som behöver åtgärdas och förebyggas. SAM omfattar hela processen: att förebygga och 

åtgärda risker i arbetsmiljön, att bedriva tidig och aktiv rehabilitering och att utreda inträffade 

arbetsskador och tillbud. Arbetsenhetens arbetsmiljöaktiviteter, som är kopplade till 

upprättade handlingsplaner, sker på betald arbetstid. 

 

Förebyggande arbete 

Aktiviteter för att minska risken för ohälsa och för att uppnå trivsel och arbetsglädje på 

arbetsplatsen kan variera för olika verksamheter. 

 

Psykosociala aktiviteter 

att utveckla arbetet med: 

-  gemensam värdegrund och tydliga mål 

- delaktighet, inflytande och påverkansmöjlighet 

- öppen dialog och ömsesidig respekt 

-  kompetensutveckling av ledare, medarbetare och 

arbetslag 

- att medarbetarna blir uppmärksammade och får återkoppling 

på sitt arbete 

- introduktion och information 

- lagom arbetsbelastning efter medarbetarens förmåga 

- rutiner för bland annat våld och hot, kränkande särbehandling 

och krisstöd 

- arbetstidsmodeller 

- trivselaktiviteter på arbetsplatsen 
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Fysiska aktiviteter 

Inom alla arbetsområden, omfattande både rörliga och stillasittande arbeten, är det viktigt att 

medarbetaren har en god fysisk kondition för att orka med sina arbetsuppgifter. 

Specifikt riktade insatser som är kopplade till att förebygga risker i arbetet kan till exempel 

vara: 

- lyftteknik 

- belastningsergonomiskt rätt utformade dataarbetsplatser 

- synergonomi vid bildskärmsarbete 

- stressreducerande övningar 

 

Rehabilitering 

En aktiv och tidig rehabilitering är den bästa förutsättningen för att sjukskrivna medarbetare, 

med hänsyn till den medicinska hälsan, ska kunna återgå i arbete. I rehabiliteringsarbetet ingår 

ett tydligt ansvar för att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så långt det är möjligt. 

Åtgärderna kan vara förändringar av arbetsuppgifter, anpassning av arbetstider, inköp av 

särskild utrustning, ergonomisk anpassning och stressreducerande insatser. 

Personalavdelningen ger råd och stöd i rehabiliteringsarbetet. Se vidare tillämpning 

”Sjukskrivning och rehabilitering”. 

 

Hälsofrämjande synsätt 

I det hälsofrämjande arbetet ingår allt som syftar till att utveckla, stimulera och behålla en god 

hälsa. Medarbetare har olika behov, möjligheter och önskemål när det gäller hälsofrämjande 

insatser. Ledare kan skapa goda förutsättningar genom olika former av aktiviteter. 

 

Hälsofrämjande aktiviteter 

Skattefria hälsofrämjande förmåner som arbetsgivaren erbjuder ska: 

- riktas till samtliga medarbetare oavsett anställningsform 

- vara av mindre värde och enklare slag 

- när medarbetaren gjort utlägg, kunna ge tillbaka hela eller del av kostnaden mot 

uppvisande av kvitto 

- inte bytas ut mot kontant ersättning 

Exempel på skattefria motionsaktiviteter redovisas på Skatteverkets hemsida, se 

www.skatteverket.se 

Medarbetaren har själv ansvaret för sin hälsa. Det innebär att hälsofrämjande aktiviteter som 

erbjuds den enskilde medarbetaren sker på fritid. Aktiviteter som riktar sig till arbetsgrupper 

är till exempel temadagar i hälso- och livsstilsfrågor och trivselaktiviteter. De kan genomföras 

både på fritid och inom arbetstid. 

 

Personalklubben 

Hudiksvalls kommun som arbetsgivare avsätter årligen medel till Personalklubben. Förutom 

klubbens friskvårdssektion finns konstvännerna, trivselsektionen, kommungolfen, 

kommunbowling och kommunens resegrupp. Mer information om Personalklubbens 

aktiviteter och utbud finns på Hint. 

 

Motionslokaler 

Motionsrummet i Guldsmeden får disponeras av medarbetare som har skaffat sig ett giltigt 

passerkort. Det finns också möjlighet att använda andra lokaler som badhus, träningslokaler 
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och idrottshallar. Se friskvårdssektionens aktivitetskalender på Hint. Kommunens lokaler för 

motionsaktiviteter och träning kan hyras och bokas för företag, kommun och privatpersoner, 

se Hudiksvalls Kommuns webbaserade bokningssystem på Hint. 

 

Hälsoinspiratörer 

I det hälsofrämjande arbetet ska det finnas hälsoinspiratörer. Organisationen för  

hälsoinspiratörer bör följa organisationen för samverkan. 

-  Hälsoinspiratörernas uppgift är att öka motivationen hos 

medarbetare till att delta i hälsoaktiviteter. De är också ett stöd för ledarna i deras hälsoarbete 

- Arbetsenheterna utser i samverkan hälsoinspiratörer 

- Nätverk för hälsoinspiratörer inrättas på förvaltningsnivå. 

Där utbyts idéer, tips på aktiviteter och samordning av till exempel olika temaaktiviteter 

- Personalavdelningen administrerar och bekostar regelbunden utbildning i hälso- och 

livsstilsfrågor för hälsoinspiratörerna 

 

Stödfunktioner 

Personalavdelningen och företagshälsovården ger råd och information i frågor om arbetsmiljö 

och hälsa. 
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Bilaga 7. 

 

Hälsoinspiratörsfoldern 
 

Hälsoinspiratörens uppdrag 

Det övergripande uppdraget är att tillsammans med arbetsledaren hålla hälsofrågorna levande 

och på sin arbetsplats inspirera alla att känna sig motiverade att ta eget ansvar för sin hälsa. I 

dialog med närmaste arbetsledare utformas hälsoinspiratörens uppdrag och roll utifrån 

arbetsplatsens behov. 

Några exempel: 

• Att inspirera i grupp. Att tillsammans med arbetsledaren lyfta hälso -och livsstilsfrågor, 

förslagsvis som en stående punkt på arbetsplatsträffarna.  

• Att inspirera till hälsoaktiviteter på gruppnivå. T ex gymnastik och stavgång 

• Att förmedla litteraturtips, idéer och möjligheter till friskvårdsaktiviteter. 

Hälsoinspiratör i Hudiksvalls kommun 

Hälsoinspiratör utses i samverkan på arbetsplatsen. Enligt Hudiksvalls kommuns 

arbetsmiljöpolicy ska all verksamhet utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Människor som 

mår bra arbetar också bra, vilket leder till att vi som kommun kan erbjuda service av god 

kvalitet. 

Kommunens hälsoinspiratörer ingår i ett gemensamt nätverk. 

 

Vem passar som hälsoinspiratör? 

En bra grund är ett personligt intresse för hälsa och en insikt om att definitionen hälsa är olika 

för olika människor. En viktig egenskap är att vara lyhörd och uppmuntrande och att se 

möjligheter istället för hinder.  

Vilka förutsättningar har hälsoinspiratören? 

Uppdraget som hälsoinspiratör genomförs på arbetstid och inom ramen för de ordinarie 

arbetsuppgifterna.  

Det är viktigt att hälsoinspiratören har verktyg och kunskap för att kunna genomföra sitt 

uppdrag som formas tillsammans med arbetsledaren utifrån arbetsplatsens behov och 

förutsättningar. Hälsoinspiratören får en grundutbildning som bland annat innehåller: 

• Hälsa på arbetsplatsen 

• Att vara hälsoinspiratör 

• Livsstilsförändring 

• Hälsoarbete på arbetsplatsen 

 

Varje förvaltning samlar i olika former sina hälsoinspiratörer. För att få inspiration och för att 

stärka det kommungemensamma nätverket sker regelbundet samlingar, som 

personalavdelningen arrangerar och finansierar 


