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Sandra Carlsson

Organisationer strävar hela tiden efter att höja kvalitén på sina varor 
och tjänster,  samt att  få  sina anställda att  prestera  bättre.  En viktig 
faktor för att lyckas är medarbetarnas hälsa.  Tidigare forskning visar 
att  en  viktig  del  i  det  hälsofrämjande  arbetet  är  ledarskap  och 
kommunikation.  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Lidingö 
Stads  kultur-  och  fritidsförvaltning  har  arbetat  för  att  främja  sina 
anställdas  hälsa.  Undersökningen  byggde  på  en  kvalitativ 
forskningsmetod och utfördes genom halvstrukturerade intervjuer. Sju 
intervjupersoner  ingick  i  studien,  en  HR-konsult  med  insikt  i 
kommunens hälsoinsatser,  två chefer,  två hälsoinspiratörer  samt två 
anställda.  För  att  analysera  materialet  användes  induktiv  tematisk 
analys.  Resultatet  visade  på  att  viktiga  aspekter  i  hälsoarbetet  var 
ledarskap,  kommunikation,  utbildning  och  tydlighet.  Slutsatsen  av 
studien är att ansvaret för en lyckad hälsosatsning ligger på samtliga 
organisationsmedlemmar  och  att  Lidingö  Stads  kultur-  och 
fritidsförvaltning  bör  satsa  på  en  tydlig  organisation  kring 
hälsoarbetet.

Begreppet hälsa kan betyda olika saker och betydelsen har även förändrats över tid. 
Enligt Pellmer och Wramner (2009) har hälsa tidigare setts  genom ett  biodynamiskt 
perspektiv och de menar att det då fanns en risk för att fokus hamnade på kroppens 
funktioner, eftersom den definitionen endast beskriver hälsa som frånvaro av sjukdom. 
Genom  ett  humanistiskt  perspektiv,  där  hänsyn  tas  till  att  människan  är  en  social 
varelse, definieras istället hälsa som något positivt utan att plocka in begreppen sjukdom 
eller skada (Pellmer & Wramner, 2009). En definition som tar hänsyn till båda synsätten 
på hälsa är Världshälsoorganisationens definition, ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp” 
(World Health Organization, 1948). Denna definition har utvecklats och idag kan hälsa 
ses som ett villkor för mänskligt liv. Kostenius och Lundqvist (2006) ger därav följande 
definition,  ”Med  begreppet  hälsa  menas  ett  jämviktstillstånd  av  fysiskt,  psykiskt, 
emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning 
för  mänskligt  liv”.  (Kostenius  &  Lundqvist,  2006,  refererat  i  Pellmer  &  Wramner, 
2009). Halling, Karlsson, Leijding och Siggstedt (2002) anser också att hälsa innefattar 
flera dimensioner och menar att det finns tre nivåer som samtliga går att påverka. Den 
fysiska  hälsan  som,  enligt  Halling  et  al.,  innefattar  såväl  kondition  som kost,  den 
psykiska hälsan som representeras av stress, kamratskap och en känsla av tillhörighet 
samt  den  sociala  hälsan  där  trivsel,  gruppgemenskap  och  möjlighet  att  påverka  sitt 
dagliga liv är viktiga påverkansfaktorer (Halling et al., 2002).

 Jag vill tacka min handledare Lars Häsänen för stöd och inspiration under mitt arbete med uppsatsen.



Hälsa
En bra plats  att  arbeta  med hälsa  är  på  arbetsplatsen.  Enligt  Pellmer  och Wramner 
innebär hälsofrämjande arbete att arbeta med hälsa i de miljöer människan befinner sig 
dagligen. Det innefattar således människans arbetsplats, (Pellmer & Wramner, 2009), 
och enligt försäkringskassan kan ett positivt arbetsklimat leda till  bättre hälsa för de 
anställda. Försäkringskassan menar att en frisk arbetsplats skapar friska anställda och att 
företag,  genom  att  satsa  på  hälsa,  kan  få  andra  vinster.  Det  kan  medföra  högre 
arbetstrivsel och ökad produktivitet och det är bra både företagsekonomiskt och rent 
mänskligt (Försäkringskassan, 2010). Att strategiskt hälsoarbete kan ge organisationen 
fördelar  i  form av  såväl  ekonomiska  som humana  vinster  framhåller  även  Halling, 
Karlsson, Leijding och Siggstedt (2002). Menckel och Österblom (2000) anser likaså att 
en  ökad  produktivitet  kan  följa  av  hälsoinsatser  och  att  det  därför  ligger  i  chefers 
intresse att skapa förutsättningar för de anställda att bibehålla och förbättra sin hälsa 
(Menckel & Österblom, 2000).

År 1996 bildades ”The European Network for Workplace Health Promotion” formellt. 
Nätverket  arbetar  aktivt  för  att  förbättra  hälsan  på  arbetsplatserna  och  att  reducera 
ohälsa kopplad till  arbete för de europeiska arbetstagarna (ENWHP, 2010). Samtliga 
medlemmar  fastslog  1997  i  Luxemburgdeklarationen,  att  hälsofrämjande  arbete  är 
gemensamma  ansträngningar  från  arbetsgivare,  arbetstagare  och  samhället  för  att 
förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen (ENWHP, 2010). Det skulle kunna 
göras genom att möjliggöra ett emotionellt välbefinnande för de anställda, att utveckla 
ett engagemang i arbetet samt erbjuda de anställda ett stödjande socialt klimat (Menckel 
& Österblom, 2000).

McGillivray (2002) anser att människors hälsa till stor del påverkas av situationen på 
arbetsplatsen  eftersom  människor  tillbringar  en  stor  del  av  sin  tid  där.  Den 
uppfattningen  delar Hanson  (2004)  som  också  menar  att  en  arbetsplats  har  goda 
förutsättningar för hälsofrämjande arbete. Hanson (2004) förklarar att en organisation 
har utarbetade rutiner för såväl beslutsfattande som kommunikation. Han lyfter dock 
fram att olika företag kan ha olika möjligheter att effektivt genomföra hälsofrämjande 
insatser då det kan finnas ekonomiska faktorer som påverkar (Hanson, 2004). Menckel 
och Österblom menar att människor själva kan göra mycket för att förbättra sin hälsa 
men att de är begränsade av olika strukturella förhållanden, till exempel sin yrkesstatus. 
De förklarar vidare att  detta påverkar  vilka val som är möjliga när det kommer till  
människans egen livsstil och i förlängningen den egna hälsan (Menckel & Österblom, 
2000). 

Organisationsförändring
I en arbetslivsrapport redovisade Karlqvist (2005) en trend, där den grupp i vilken både 
chefen och hälsoinspiratörerna utbildats var den grupp som utvecklades mest vad gäller 
hälsa.  Efter  studien  var  det  den  grupp  som  motionerade  mest  och  upplevde  mest 
inflytande över sitt arbete.  Detta resultat överensstämmer med slutsatserna Eriksson et 
al. (2008) redovisar, vilka visar att en struktur som ger de anställda stort inflytande över 
sin arbetssituation leder till att de anställda mår bättre på jobbet vilket också leder till en 
låg sjukfrånvaro (Eriksson et al., 2008). Att chefen påverkar det hälsofrämjande arbetet 
menar även Rosendahl. Hon förklarar att hälsoarbetet bör ses som en strategisk fråga, 
vilket gör chefens roll avgörande (Rosendahl, 2001). Detta stämmer även överens med 
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företaget Proformias ena hälsofaktor,  ”ett  ledarskap som styr  mot god hälsa”,  vilket 
anses skapa en bättre hälsa och ett större välmående på arbetsplatser (Karlqvist, 2005). 
Vikten av ledarskapet lyfts även fram av Menckel och Österblom som citerar resultatet 
från rapporten ”Ett friskt arbetsliv”.

”Som vi nämnt visar flertalet studier att det sociala stödet från ledare har ännu 
större  betydelse  för  de  anställdas  trivsel  och  hälsa  än  vad  stödet  från 
arbetskamraterna  har.  […]  Det  sociala  stödet  är  inget  man  kan  lämna  åt 
arbetskamraterna att ge varandra – arbetsledare och chefer måste själva ge stöd.” 
(Arbete och hälsa, 1999:22, refererat i Menckel & Österblom, 2000).

Även  Burke  (2002)  och  Halling  et  al.  (2002)  framhåller  vikten  av  ledarskapet  i 
organisationsförändringar. Burke menar att framgångsrika chefer besitter vissa kvalitéer, 
det krävs att cheferna är delaktiga, coachar sina anställda och att de tar hänsyn till vilka 
behov och utvecklingsmöjligheter de anställda har. Genom detta kan cheferna arbeta för 
att de anställdas behov ska överensstämma med organisationens behov, då det innebär 
högre  motivation  och  prestation  hos  medarbetarna.  Han  förklarar  vidare  att 
organisationens värderingar  även  bör  överensstämma  med  chefens,  eftersom det  är 
chefen som måste vara ett uttryck för de nya värderingarna. Han menar att det är viktigt 
att  cheferna  lever  som  de  lär,  att  deras  beteende  överensstämmer  med  vad  de 
förespråkar, då cheferna hela tiden granskas av sina anställda. Han poängterar därför att 
chefen måste engagera sig fullt ut i förändringen om den ska gå att genomdriva. Att vara 
konsekvent  under  förändringsprocessen  är  av  största  vikt,  vilket  cheferna  kan  göra 
genom att leda förändringen på ett tydligt sätt. Han menar att det gäller att ha en klar  
vision  och  en  bestämd  riktning  som  visar  var  organisationen  är  idag  och  vart 
organisationen vill.  Enligt  Burke  är  denna  tydlighet  essentiell  för  att  genomföra  en 
förändring.  Han  menar  vidare  att  en  chef,  förutom tydlighet,  även  bör  ha  en  viss 
ambitionsnivå samt att han eller hon bör visa passion för förändringen, eftersom ett bra 
ledarskap ger följeslagare. "En del av ledarskapet i en organisationsförändring är alltså 
att hålla kursen, att fortsätta att uppmuntra människor, att andas energi och entusiasm 
för att fortsätta ner förändringens väg, och att hitta sätt att fortsätta förmedla budskapet." 
(Burke, 2002).

Kommunikation är något som Burke återkommer till vid flera tillfällen. Han menar att 
det är chefens ansvar att informationen om organisationens behov når ut, men att det 
inte nödvändigtvis behöver vara chefen som sköter kommunikationen. Han förklarar 
dock att  förändringsledarens viktigaste uppgift  är att  upprepa budskapet om och om 
igen, eftersom de anställda måste bli påminda om vad organisationen gör och varför. 
För att  upprätthålla förändringen föreslår Burke att organisationen kommer med nya 
initiativ  för  att  ge  medarbetarna  ny energi.  Genom att  genomföra  ett  fokuserat  och 
symboliskt  event  eller  flera  insatser  på  samma  gång  kan  organisationen  få  igång 
förändringsprocessen på nytt igen. Han menar även att det kan hjälpa att plocka in ”nytt 
blod” i organisationen då det kan motverka ”group think” och slentrian (Burke, 2002). 

För  att  genomföra  en  lyckad  organisationsförändring  menar  Cronsell,  Engvall  och 
Karlsson (2003) att det är viktigt att ta fram en hälsopolicy i vilken organisationen bland 
annat formulerar de mål organisationen har satt upp för hälsoarbetet. De menar vidare 
att målen bör formuleras med en positiv ton, där målen fokuserar på det organisationen 
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vill  uppnå,  istället  för  att  fokus  hamnar  på  problemet  i  sig.  De  förklarar  även  att  
människor  lättare  tar  till  sig  positiva  mål,  vilket  gör  det  enklare  att  genomföra 
hälsosatsningarna (Cronsell et al., 2003). Även Halling et al. (2002) belyser vikten av 
att  formulera  tydliga  mål  för  att  genomföra  en  framgångsrik  hälsosatsning.  De 
poängterar att en viktig del är att informera de anställda om vilka målen är och hur 
organisationen ska nå dit. Genom att göra det menar Halling et al. att motivationen att 
delta i hälsoarbetet kommer att öka bland medarbetarna (Halling med flera, 2002).

Frågeställning och syfte
Ett av målen i Lidingö Stads hälsostrategi är att stadens anställda ska bli friskare. Hur 
har Lidingö Stad arbetat för att uppfylla detta mål? Syftet med uppsatsen är således att 
undersöka hur Lidingö Stads kultur- och fritidsförvaltning har arbetat för att främja sina 
anställdas hälsa, vad förvaltningen skulle kunna göra mer, samt hur de anställda upplevt 
hälsosatsningen.

Metod

Hälsosatsningen
År 2005 beslutades det av kommunstyrelsen att Lidingö stad skulle bli en alltigenom 
hälsosam kommun. Hälsoprofilen arbetades fram tillsammans med olika organisationer 
och företag på Lidingö med målet att Lidingö Stad skulle sättas på kartan utifrån ett nytt 
perspektiv. Sedan dess har hälsa blivit en del av stadens varumärke och utgår från en 
bred definition av hälsa: Fysisk hälsa (att ha en kropp som fungerar), psykisk hälsa (att  
känna välmående) samt social hälsa (att ha bra relationer). För att arbeta med hälsa på 
ett effektivt sätt beslutades det också om en hälsostrategi på elva punkter. Större delen 
av  hälsostrategin  rör  kommunens  invånare  men  den  sjätte  punkten  är  att  stadens 
anställda  ska  bli  friskare  (Hälsostrategi,  2010).  Kommunen  har  under  hösten  2010 
anställt en hälsoutvecklare som ska arbeta med dessa frågor, och har under det senaste 
året även satsat på att förnya sin annonsprofil för att attrahera ny personal.

Lidingö Stad har i sin hälsosatsning utbildat hälsoinspiratörer. En hälsoinspiratör är en 
anställd som har ett stort intresse för hälsofrågor. Urvalet sker oftast på intresse bland de 
anställda  och  den  utvalda  hälsoinspiratören  blir  därefter  ansvarig  för  att  driva 
hälsofrågan på sin arbetsplats. Att vara hälsoinspiratör är en extra uppgift utöver den 
anställdes  ordinarie  tjänst  men  ger  inget  lönepåslag.  Hälsoinspiratörerna  går  en  två 
dagar lång utbildning, vilken innehåller allt från ledarskap, coachning, kommunikation, 
definitioner av hälsa, till rollen som hälsoinspiratör. Hälsoinspiratörerna deltar varje år 
på  kommunens  hälsodag  på  Bosön  som  arrangeras  för  kommunens  chefer  och 
hälsoinspiratörer, de får där delta på föreläsningar samt prova på olika aktiviteter för att 
få idéer och inspiration. 

Undersökningsdeltagare 
Idén till val av ämne kom från att författaren läste om Lidingö Stads satsning på hälsa. 
Kommunen har en mycket bred verksamhet, fördelad på nio förvaltningar och sträcker 
sig från äldreomsorg till barnomsorg och skola. En avgränsning var därför nödvändig 
för  att  kunna  genomföra  studien.  Undersökningen  koncentrerades  till  kommunens 
Kultur- och Fritidsförvaltning. På förvaltningen arbetade 100 tillsvidareanställda samt 
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30-40 timanställda  personer  varav  cirka  8  personer  var  hälsoinspiratörer.  Kontakten 
etablerades genom att författaren kontaktade personalchefen på kommunen och frågade 
vidare kommunen var intresserade av att delta i föreliggande studie. En förfrågan till 
kommunens  förvaltningar  skickades  ut  av  personalchefen,  som därefter  informerade 
uppsatsförfattaren om att Kultur- och Fritidsförvaltningen var aktuell för studien.

Första  intervjupersonen,  en  HR  konsult,  Emelie,  var  väl  insatt  i  kommunens 
hälsofrämjande arbete. Emelie hade varit med från starten av kommunens hälsosatsning, 
vilket gav en bra grund inför kommande intervjuer. En ansvarig chef på förvaltningen, 
valde därefter ut sex medarbetare, två hälsoinspiratörer, två chefer samt två anställda. 
Erika och Lovisa hade båda genomgått en utbildning för hälsoinspiratörer. Fredrik och 
Sophie arbetade som chefer för varsin enhet och hade båda varit  på en utbildning i  
hälsofrämjande ledarskap.  Johan arbetade  på  en  av  förvaltningens  anläggningar  och 
Håkan arbetade på förvaltningens kontor.  Anledningen till  att  dessa intervjupersoner 
valdes  var  för  att  undersöka  hur  kommunens  hälsosatsning  genomsyrat  hela 
organisationen,  från  ledningen  ut  i  förvaltningen,  samt  för  att  få  svar  på  hur  olika 
personer  arbetade  med  och  upplevde  hälsosatsningen.  Alla  namn  som  nämns  är 
fingerade.

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med de sju intervjupersonerna. Intervjuerna 
var halvstrukturerade och fyra intervjuguider med övergripande frågor samt tillhörande 
underfrågor användes, se bilaga 1, 2, 3 och 4. Dessa intervjuguider utformades med 
hjälp av tidigare forskning. Intervjuguiden för HR-konsulten baserades på frågor om 
kommunens hälsosatsning samt allmänna frågor om chefernas och hälsoinspiratörernas 
arbete.  Chefernas  respektive  hälsoinspiratörernas  intervjuguider  innehöll  först  och 
främst frågor om deras specifika uppgift,  hur samarbetet mellan chef, hälsoinspiratör 
och ledning såg ut, samt allmänna frågor om kommunens hälsosatsning. Intervjuguiden 
för  de  anställda  baserades  i  första  hand  på  frågor  om hälsosatsningen och hur  den 
anställde upplevde förvaltningens hälsofrämjande arbete. Intervjuerna genomfördes vid 
samtliga tillfällen i ett enskilt rum på respektive intervjupersons arbetsplats, antingen på 
intervjupersonens kontor eller i ett annat mötesrum på arbetsplatsen. Intervjupersonerna 
blev innan intervjun informerade om syftet med undersökningen, att intervjuerna skulle 
spelas in samt att de sedan skulle transkriberas. De informerades även om att materialet 
skulle behandlas konfidentiellt, att intervjun var frivillig samt att de hade möjlighet att 
avbryta den. Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare och var 21, 22, 23, 27, 29, 46 
samt 59 minuter långa. 

Analys
Målet  med  analysen  var  att  utröna  hur  kultur-  och  fritidsförvaltningen  arbetade 
hälsofrämjande, vad det var som påverkade hälsoarbetet samt hur de anställda upplevde 
förvaltningens  hälsofrämjande  arbete.  Induktiv  tematisk  analys  (Langemar,  2008) 
användes  för  att  analysera  materialet.  Materialet  transkriberades  efter  genomförda 
intervjuer.  Författaren  läste  igenom  materialet  och  plockade  ut  det  väsentliga  för 
frågeställningen för att sedan forma teman som var utmärkande i det hälsofrämjande 
arbetet. I detta skede tolkades materialet för att hitta de olika kategorierna. Författaren 
sökte de faktorer som påverkade hälsoarbetet. Resultatet strukturerades därefter under 
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kategorierna,  hälsoinspiratörer,  hälsa  samt  organisationsförändring  för  att  ge  bästa 
möjliga översikt.

Resultat

Hälsoinspiratörer
Hälsoinspiratörernas  främsta  uppgift  är  att  fånga  upp  vad  det  anställda  vill.  Enligt 
intervjupersonerna är det därför viktigt att det är en person som är duktig på att lyssna in 
och  vara  ett  språkrör  för  gruppen.  Att  vara  lyhörd  var  även  en  egenskap  som 
respondenterna lyfte fram samt att vara lite av en frisk fläkt som uppmuntrar och pushar 
de  anställda  att  jobba  med  sin  egen  hälsa.  En  hälsoinspiratör  ska  vara  positiv  och 
entusiasmerande och det är viktigt att hälsoinspiratörerna sprider vidare den kunskap de 
får på de inspirationsdagar som anordnas av kommunen. 

Hälsoinspiratörerna  bör  enligt  intervjupersonerna  hela  tiden  jobba  på  att  förnya 
hälsoarbetet så att det inte blir slentrian, eftersom det kan leda till att intresset hos de 
anställda försvinner.  Deras  uppgift  är  även att  konstant  omvärldsbevaka och se vad 
andra har gjort och om det kan vara aktuellt för den egna verksamheten. Genom att vara 
den som fångar upp vad som händer men också vara den som praktiskt genomför de 
olika hälsosatsningarna kan hälsoinspiratörerna också ses som chefens förlängda arm. 
Samtliga intervjupersoner menade att den viktigaste punkten är att hälsoinspiratörerna 
driver på frågan och är positiva. 

Hälsa
Målet  med kommunens hälsosatsning är  att  få  friskare personal  det  vill  säga,  sänka 
sjukfrånvaron,  sänka  den  sjuka  närvaron  samt  få  välmående  personal.  Några  av 
intervjupersonerna uttryckte att några viktiga faktorer i det arbetet är att kommunen är 
tydliga  arbetsgivare,  att  de  anställda  trivs  och  kan gå  till  jobbet  utan  att  känna sig 
mobbade samt att de får den utveckling och stimulans de behöver. Att som anställd ha 
möjlighet att styra över sin arbetssituation, lyftes även fram som en viktig faktor. Att 
kunna ta en paus i sin arbetsdag och ta en promenad eller slita ett tag på gymmet, att ha 
den valmöjligheten  är  en viktig  del  för  de anställdas  välmående.  Intervjupersonerna 
menade att välmående personal ger en vinst för organisationen, då de anställda presterar 
bättre, vilket ökar verksamhetens kvalité. 

Att  få  välmående  personal  handlar  inte  enbart  om  att  de  ska  träna  utan  även  att 
organisationen hanterar  de andra bitarna.  Flera av respondenterna menade att  det  är 
otroligt  viktigt  att  arbeta med den psykosociala biten om en organisation ska kunna 
profilera sig som en arbetsgivare som jobbar med hälsa. Fokus kan inte bara ligga på de 
fysiska faktorerna. Vikten av att de anställda får möjlighet att träffas utanför arbetets 
gränser påtalades då intervjupersonerna ansåg att det gynnar hälsan att vara social, att 
träffa  andra  människor  och  få  inspireras  av  andra.  Den  generella  åsikten  var  att 
förvaltningen borde satsa på en bredd när det gäller arbetet med hälsa för de anställda.  
Intervjupersonerna  menade  att  spridningen  inom  förvaltningen,  vad  gäller  såväl  de 
anställdas  utbildning,  arbete,  som  ålder  påverkar  vilka  behov  som  finns.  Hälsa  är 
individuellt och av den anledningen möts vissa satsningar med motstånd, en 50 årig 
person kanske inte uppskattar en satsning på en kurs i breakdance medan en 17 åring 
föredrar det framför att gå på en konstutställning. Enligt respondenterna är det därför 
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viktigt att få med alla delar av hälsa för att tillfredsställa allas behov.

Intervjupersonerna vittnade om att personalen har stora möjligheter att arbeta med sin 
hälsa genom många olika sorters  insatser.  Förvaltningens anställda har  90 minuter  i 
veckan  för  friskvårdsaktiviteter,  möjlighet  att  gå  gratis  på  förvaltningens  olika 
träningsanläggningar samt ett friskvårdsbidrag på 1200 kronor om året. Problemet är att 
diskrepansen  mellan  vad  som  erbjuds  och  vad  som  utnyttjas  är  stor.  En  av 
intervjupersonerna menade att det är viktigt att de anställda nyttjar de aktiviteter som 
förvaltningen erbjuder  för  att  säkerställa  fortsatta  satsningar  på hälsa.  Den allmänna 
uppfattningen hos samtliga intervjupersoner var att det i grund och botten handlar om de 
anställdas eget intresse för sin hälsa. Det motstånd som har uppstått har ofta handlat om 
anställda som inte vill, kan eller drar sig för att testa saker de aldrig har provat förut.  
Som en av hälsoinspiratörerna förklarade under intervjun.
 

”Jag tror att mycket handlar om eget intresse. Har man inte det egna intresset så, 
så faller det. Det är jättesvårt att motivera en människa som absolut inte vill träna, 
att gå och träna. Det är i princip omöjligt. Alltså, […] det är faktiskt svårt att bara 
få de anställda att nyttja de 90 minuter de har i veckan. Till och med jag själv som 
är friskvårdsrepresentant har svårt att nyttja de här minuterna.”

Denna tid får endast tas ut ifall arbetet tillåter det, vilket ställer krav på planering. En av 
intervjupersonerna uttryckte att det handlar om ett egenansvar, att den enskilde anställde 
måste ta ansvar för att ta ut både friskvårdsbidraget och tiden. 

Organisationsförändring
Ledarskap.

En  av  intervjupersonerna  menade  att  det  är  avgörande  för  organisationen  och 
hälsoarbetet  att  ha  bra  chefer  och  att  det  är  viktigt  att  se  till  vad  respektive  enhet 
behöver för chef redan vid rekryteringen. Det måste också skapas förutsättningar för 
cheferna att arbeta på rätt sätt, genom att Lidingö Stad som arbetsgivare är tydliga med 
vad som förväntas av cheferna, men även att cheferna får det konsultativa stödet de 
behöver  från  HR-enheten  i  frågor  om  till  exempel  likabehandling  och  konflikter. 
Cheferna har sitt eget rekryteringsansvar, vilket innebär att det är chefens ansvar att 
informera nyanställda om det hälsoarbete som pågår, vad den anställde blir en del av. En 
av cheferna förklarade att de sökande blir informerade om hälsosatsningen redan från 
början och att många blir imponerade av att det finns både friskvårdsbidrag, tid och 
möjlighet att gå gratis på förvaltningens anläggningar. 

Cheferna har en viktig uppgift i att inspirera sina anställda men det finns en risk då det 
blir stor skillnad mellan olika avdelningar, beroende på vem som är chef. Detta eftersom 
chefens eget intresse för hälsa kommer att  påverka. Intervjupersonerna ansåg att det 
borde finnas tydligare riktlinjer på vad som förväntas av cheferna, men också ett driv 
hos  varje  chef  om hälsosatsningen ska  få  genomslag  i  organisationen.  Enligt  en  av 
intervjupersonerna kan en bra start vara att hjälpa sina anställda att få ett bra stuk på 
dagen, genom att uppmana till pauser samt att chefen uppmuntrar sina anställda att delta 
i de friskvårdsaktiviteter som erbjuds. Det finns dock en gräns för hur mycket en chef 
kan göra, i slutändan är det upp till den anställde att ta vara på möjligheten.
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”Och det är just det där med att det går inte bara att säga att det är chefens ansvar,  
chefen ska se till så att jag ska ut och chefen ska se till så att jag mår bra. För det  
funkar  inte  så,  utan  man  måste  förstå  att  alla  har  sitt  ansvar  i  den  här 
organisationen”.

Intervjupersonerna lyfte samtliga fram vikten av att chefen har en positiv inställning till 
hälsoarbetet och menade att det inte fungerar att driva arbetet effektivt om det inte finns 
ett stöd från chefen. Det framgår av intervjuerna att förvaltningens högsta chef har ett 
stort intresse för hälsofrågor men att samma entusiasm saknas hos vissa andra chefer. 

”Det kanske står jättefint på papper att vi har allting men har vi inte det stödet så 
är det kört. Nu har vi ju ett otroligt stöd från vår förvaltningschef liksom så och 
det är ju jättebra men sen behöver alla chefer under honom också ha samma tänk 
som han har. Att det här är något som ni, det här är er förmån, gör detta, kom 
igen.”

Förvaltningschefens stöd är värt mycket, då hans påtryckningar kan göra det lite lättare 
att genomföra saker. Intervjupersonerna uttryckte att det är viktigt att tron på att det är 
bra för personalen att röra sig genomsyras uppifrån, eftersom det då även sprids nedåt i 
organisationen. 

Generellt  ansåg  intervjupersonerna  att  tydlighet  i  organisationen  är  viktigt  men  de 
berättade att det inte finns några fasta mål i hälsoarbetet för de anställda. 

”Så det har sett, jag kan väl säga att det har varit ganska individuellt, så vi har inte 
lagt  egentligen  några  generella  krav så  på  verksamheterna  mer  än att  det  ska 
finnas hälsoinspiratörer och det här är vår profil och utifrån det ska man jobba.”

Vad  gäller  mål  gick  intervjupersonernas  åsikter  isär.  Å  ena  sidan  ansåg  några 
intervjupersoner att mål har en negativ klang, att de anställda kan se det som styrning 
uppifrån  och  att  det  ger  bakslag.  Ett  annat  problem  som  togs  upp  var  att  ett 
friskvårdsmål är svårt att sätta upp för andra. Alla människor har olika sorter bakgrund 
vad gäller träning, vilket gör det svårt att sätta upp gemensamma mål. Å andra sidan kan 
mål ses som något bra, några intervjupersoner menade att mål ger en tydlig riktning och 
att det många gånger är vad de anställda behöver. En intervjuperson förklarade att det är 
ett långsiktigt arbete, inte något förvaltningen bara kan bocka av. Det gäller att förstå att 
det är en massa människor organisationen försöker styra åt ett håll och att det tar tid. För 
att lyckas krävs att målet med hälsosatsningen kommuniceras ut till de anställda på ett 
bra sätt. 

Kommunikation och samarbete. 
Under de senaste åren har kommunen arbetat mycket med just kommunikation, och har 
tagit fram en ny kommunikationspolicy. Kommunikation är ett otroligt viktigt redskap i 
hälsoarbetet och både cheferna och hälsoinspiratörerna är en viktig del i det. Vem det är 
som sköter kommunikationen med de anställda, vad gäller hälsoarbetet, beror till stor 
del  på  vem  som  är  hälsoinspiratör  och  vem  som  är  chef.  Just  hälsoinspiratörerna 
ansvarar för att sprida information om hälsoarbetet och de förklarade att detta är deras 
huvuduppgift. Ett stort ansvar ligger även på cheferna då det är dem som ska föra vidare 
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den information som kommer från stadsledningen ner till  chefsnivå. Enligt några av 
intervjupersonerna bör cheferna bli bättre på att kommunicera och menade att cheferna 
behöver öka sin förståelse för hur de kan nå fram samt att de måste lära sig hur de kan 
anpassa sitt språk efter respektive arbetsgrupp eller vissa individer. Men de anställda har 
även de ett  ansvar för att  ta del av den information som både hälsoinspiratörer och 
chefer försöker föra ut. 

Vad det gäller kommunikation och hälsa är det viktigt att kommunikationen sker med en 
positiv  inställning,  det  handlar  om att  skapa  en  tillåtande  kultur.  En  intervjuperson 
menade att ”vi gamlingar” måste visa att det är okej att ta ut sin friskvårdstid så att de  
nyanställda förstår att det är accepterat. För att göra det ännu tydligare för de anställda 
borde även cheferna visa på detta genom att själva utnyttja de förmåner som finns och 
föregå med gott exempel. 

”En del kan nog känna, det är nog helt beroende på var man sitter, i vilken grupp. 
Men är den chefen, som är där, mera liksom visar att det här är okej och kanske 
deltar aktivt själv mycket eller mer då tror jag att de. Många kanske drar sig för 
eller vågar inte eller vad det kan vara för någonting. Så en viss broms kan det ju 
vara det, det har nog väldigt stor påverkan att en chef liksom går ut och säger att 
det här är okej, nu gör vi det här eller det är bra”. 

Kommunikation och samarbete lyftes fram av flera intervjupersoner och de menade att 
samarbete är viktigt för att hälsoarbetet ska fungera. Några intervjupersoner förklarade 
att det går att sprida vidare en enhets entusiasm genom just samarbete. Kommunikation 
och samarbete finns mellan hälsoinspiratörerna där Pulsengruppen består av personer 
från olika delar av förvaltningen, eftersom det är viktigt att få med input från alla delar 
av organisationen. Det sker även förvaltningarna emellan på de träffar som anordnas för 
hälsoinspiratörerna, då hälsoinspiratörerna får möjlighet att diskutera och dela med sig 
av sina erfarenheter. En av intervjupersonerna menade att det är viktigt för arbetsgivaren 
att  skapa  dessa  beröringspunkter,  där  cheferna  får  träffa  varandra  och 
hälsoinspiratörerna får träffa varandra, för att öka förståelsen för i vilket sammanhang 
de ingår. Walk and Talk är en satsning som ger denna möjlighet. Samtliga anställda är 
välkomna att delta och förvaltningen bjuder även in andra förvaltningar. Upplägget är 
att de anställda går stavgång och har möten samtidigt, vilket innebär att de anställda 
samtidigt  som de  får  motion  även  får  chansen  att  träffa  nya  människor  från  andra 
arbetsplatser.

Utbildning.
Intervjupersonerna  återkom i  flera  frågor  till  att  det  handlar  om de  anställdas  eget 
intresse och menade att bristen på intresse för hälsosatsningarna kan handla om brist på 
kunskap. 

”Jag vet vad god hälsa handlar om men där kan inte jag ta för givet att alla andra 
vet det. Även om det kan vara ganska logiskt, så är man inte inne i ett sånt tänk så 
är  det  jättesvårt,  tror  jag.  Så  att  det  handlar  om att  utbilda  och informera  om 
friskvård och hälsa också, tror jag. Att de förstår att de kommer att orka mer och 
må bättre om de tränar och rör på sig. Träna behöver man inte göra men röra på 
sig.” 

9



Några intervjupersoner förklarade att de utbildningar och hälsodagar de varit på hade 
varit  givande  och  kunde  vara  något  att  erbjuda  samtliga  anställda.  Det  skulle  öka 
medvetenheten om konsekvenserna av vad vi stoppar i oss och hur vi rör oss. En resurs 
för att sprida detta tänk är hälsoinspiratörerna, vilka uttryckte en önskan om att få mer 
kunskap inom till exempel kostrådgivning och träningslära för att kunna motivera de 
anställda på ett bättre sätt.  Hälsosatsningen har, enligt flera av intervjupersonerna, lett 
till att medvetenheten hos de anställda har ökat, ingen har missat varumärket. En av 
intervjupersonerna berättade om att  personalen på en hälsoprofilerad arbetsplats  fick 
inspiration  och  började  tänka  på  sin  egen  livsstil.  De  hade  troligtvis  gjort  samma 
upptäckt som många chefer, att de är ett ansikte utåt och att de själva måste reflektera 
över sin hälsostatus. ”Tar jag pauser, äter jag lunch i lugn och ro och så vidare.”

Utvärdering.
Enligt intervjupersonerna har någon utvärdering av hälsoarbetet för de anställda inte 
genomförts. Några av intervjupersonerna skulle vilja se vilka resultat hälsoarbetet har 
gett  och trodde även att  detta skulle kunna resultera i ett större engagemang hos de 
anställda, medan andra intervjupersoner inte trodde att det skulle ge någon större effekt.

En intervjuperson uttryckte det som att, ”Varje litet framsteg är ett stort framsteg”. Att 
det är otroligt häftigt att se de som knappt rört sig, eller gjort någonting innan, komma 
igång och hitta något intresse. Intervjupersonen påpekade vikten av att lyfta fram de 
personer som har tagit initiativ till något nytt och låta dem inspirera resten av gruppen. 
”Att folk tycker att de har hittat någonting som de gillar att göra, som de inte har gjort  
förut. Det är ju framgång!”

Diskussion

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Lidingö Stads kultur och fritidsförvaltning 
har arbetat för att främja sina anställdas hälsa, vad förvaltningen skulle kunna göra mer, 
samt hur de anställda har upplevt hälsosatsningen.

Hälsa
Pellmer och Wramner (2009) menar att  arbetsplatsen är en bra  miljö att arbeta med 
hälsa på. Att förvaltningen har satsat på att erbjuda sina anställda olika förmåner, där de 
tre huvudsakliga verktygen är friskvårdsbidraget, 90 minuters träning på arbetstid samt 
Pulsenkortet, som ger gratis inträde på förvaltningens träningsanläggningar, är således 
en  bra  start  för  att  lyckas  i  hälsoarbetet.  Utöver  dessa  förmåner  genomförs  andra 
friskvårdsinsatser  men  med  en  övervikt  på  den  fysiska  hälsan.  En  del  av 
intervjupersonerna påtalade att det bör läggas lika mycket vikt vid den psykosociala 
hälsan om Lidingö stad ska kunna marknadsföra sig som en arbetsgivare som arbetar 
med hälsa. Det är en åsikt som får stöd i teorin där Kostenius och Lundqvist (2006), i 
sin definition av hälsa, anser att det bör finnas ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, 
emotionellt, socialt och andligt välmående och Halling et al. (2002) delar in hälsa i en 
fysisk, psykisk och social nivå.

Ett problem som påtalas i resultatet är att de anställda inte nyttjar de förmåner de har 
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möjlighet till. En av intervjupersonerna menar att detta kan bero på att de anställda har 
en form av arbetslojalitet som gör att de prioriterar på det sätt de tror är rätt utifrån 
organisationen. Det här problemet nämns även av Menckel och Österblom (2000) som 
menar att de anställda kan begränsas i sina val, vad gäller den egna hälsan, på grund av 
organisationens strukturella förhållanden.  En av intervjupersonerna ansåg att en viktig 
punkt är  att  de anställda har möjligheter att  påverka sin egen arbetssituation.  Att  ha 
möjlighet att ta pauser och så vidare. Att arbeta på detta sätt leder, enligt Eriksson et al. 
(2008)  samt  Halling  et  al.  (2002)  till  att  de  anställda  mår  bättre  och  sänker  även 
sjukfrånvaron.  Här  har  cheferna  möjlighet  att  hjälpa  de  anställda  att  planera  sin 
arbetsvecka  och  ta  ut  sin  friskvårdstid  genom  att  ta  upp  det  som  en  punkt  på 
personalmötet varje vecka, något som en av intervjupersonerna föreslog. 

Organisationsförändring
Ledarskap.

Enligt Hanson (2004), McGillivray (2002), Pellmer och Wramner (2009) och Rosendahl 
(2001) är arbetsplatsen viktig för att hjälpa människor med livsstilsförändringar, så som 
förvaltningens friskvårdsarbete.  Samtliga intervjupersoner menar  att  chefen har  stora 
möjligheter att påverka i hälsoarbetet. En av intervjupersonerna lyfte fram att cheferna, 
som har ett  eget  rekryteringsansvar,  är  den första  kontakten de nyanställda har med 
organisationen  och  kommunens  hälsosatsning,  vilket  innebär  att  cheferna  har  stora 
möjligheter att påverka de nyanställdas inställning till hälsoarbetet. Det beror till stor 
del  på  hur  chefen  ifråga  presenterar  förvaltningens  insatser.  Detta  resultat  stämmer 
överens med Rosendahls idéer (2001) om att chefen har en avgörande roll i hälsoarbetet. 
Hon menar att hälsoarbetet ska ses som en strategisk insats, vilket innebär att chefen 
håller i rodret. Den generella åsikten bland intervjupersonerna var att cheferna har ett 
stort inflytande över hälsoarbetet. De har möjlighet att vara förebilder och uppmuntra 
och pusha de anställda till att komma igång och delta i de aktiviteter som erbjuds, vilket 
även ses  som en framgångsfaktor  av såväl  Rosendahl  (2001) som Karlqvist  (2005). 
Chefen är den som planerar verksamheten vilket sätter honom/henne i en nyckelposition 
när det gäller att planera in olika friskvårdsaktiviteter. På samma sätt såg en av cheferna 
på sin uppgift. Resultaten i Karlqvist studie visar även på att arbetsgrupper som leds av 
chefer  som är  insatta  i  hälsoarbetet  kommer  längre  med  sina  friskvårdsinsatser  än 
grupper som inte har det (Karlqvist, 2005). Karlqvist menar vidare att arbetsgrupperna 
som hade en insatt chef, där de anställda hade möjlighet att bolla idéer, upplevde att 
hälsoarbetet gav mer resultat. Möjligheten att bolla idéer med förvaltningschefen var 
även  något  som  några  av  intervjupersonerna  lyfte  fram  som  en  viktig  punkt.  Att 
ledarskapet  är  en  viktig  faktor  stöds  av  företaget  Proformias  slutsatser,  att 
hälsofrämjande  ledarskap  leder  till  välmående  på  arbetsplatsen  men  också  av 
McGillivray (2002) som menar att hälsofrämjande insatser gynnar företaget utifrån ökad 
närvaro och en bättre produktivitet. Att de anställda presterar bättre när organisationen 
aktivt arbetar med hälsa var även en tanke som några av intervjupersonerna delade.  

Enligt Burke (2002) är det av största vikt att cheferna lever som de lär. Han menar att 
cheferna hela tiden granskas av de anställda och att det finns en risk att de anställda 
tappar  förtroende  för  en  organisationsförändring  ifall  chefens  beteende  inte 
överensstämmer med det som förespråkas. Detta stämmer med resultatet i föreliggande 
studie där några intervjupersoner påtalade vikten av att cheferna och hälsoinspiratörerna 
deltar  aktivt  i  hälsoarbetet.  Samtliga  intervjupersoner  poängterade  dock  att  allt  inte 
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hänger på chefen och hälsoinspiratörerna,  utan att  det även ligger ett  ansvar på den 
enskilda  medarbetaren.  En  engagerad  chef  är  inte  en  nödvändighet  för  ett  lyckat 
hälsoarbete, utan det handlar om hur motiverade de anställda är, vilket är en slutsats 
Hahne och Lund drog i studien, En friskare arbetsplats (2008). 

Enligt  Cronsell  et  al.  (2003),  Halling  et  al.  (2002)  samt  Rosendahl  (2001)  måste 
hälsofrämjande åtgärder ha tydliga och mätbara mål för att drivet verkligen ska finnas 
att  genomföra  dem. Att  införa  mål  skulle  alltså,  precis  som några  intervjupersoner 
resonerade,  ge  resultat  men  det  skulle  också  kunna  lösa  det  problem  som  en  av 
intervjupersonerna påtalade, att det ibland är mycket prat men lite verkstad. 

Kommunikation.
I resultatet framkom vikten av kommunikation, både vertikalt och horisontellt. Samtliga 
intervjupersoner  lyfte  fram  att  god  kommunikation  krävs  för  att  lyckas  med  det 
hälsofrämjande  arbetet.  Denna  åsikt  delar  Hanson  som  påpekade  vikten  av 
kommunikation  och  menade  att  en  arbetsplats  är  en  bra  arena  för  att  utföra 
hälsofrämjande insatser då det redan finns klara kommunikationsvägar (Hanson, 2004). 
Kommunen  använder  både  personaltidningen  och  intranätet  som 
kommunikationskanaler men det problem som finns är att nå ut till alla anställda. Att 
formulera sig på den nivån att budskapet går fram till alla. En av intervjupersonerna 
påtalade vikten av att förmedla information på rätt sätt, det vill säga i en positiv anda, 
vilket stöds av Hahne och Lund (2008). De menar att en viktig förutsättning för att 
lyckas med friskvårdsarbetet i  en organisation är att  samtliga, både medarbetare och 
chefer har en positiv inställning till arbetet. Vikten av att ha en positiv ton styrks av 
Cronsell  et  al.  (2003)  samt  Burke  (2002)  som lyfter  fram vikten  av  att  budskapet 
framförs med energi och entusiasm. 

Utvärdering och återkoppling.
Av intervjupersonernas svar  att  döma genomförs  inte  någon egentlig  utvärdering av 
hälsoarbetet, vad gäller de anställda i kommunen. Några av intervjupersonerna skulle 
vilja få bättre återkoppling och få möjlighet att se resultat av de insatser som görs för de 
anställdas hälsa. Här menar Rosendahl att resultatet av en sådan uppföljning kan vara 
motiverande  i  sig.  Rosendahl  förklarar  också  att  ”Det  som  mäts,  genomförs” 
(Rosendahl, 2001).

Slutsatser 
De viktigaste slutsatserna att dra från studien är att en organisation hela tiden måste 
arbeta aktivt för att få med och uppmuntra sina anställda att ta del av de förmåner som 
finns. Att genomföra insatser vad gäller friskvård är en god bit på väg men detta arbete 
måste  underhållas  och  drivas  av  såväl  chefer  som  anställda.  Samtliga 
organisationsmedlemmar har ett ansvar för att en hälsosatsning ska kunna genomföras, 
vilket  även  framgår  av  Luxemburgdeklarationen  som poängterar  att  hälsofrämjande 
arbete är gemensamma ansträngningar från arbetsgivare, arbetstagare och samhället för 
att förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen (ENWHP, 2010).  Som resultatet 
av studien visar ligger ett stort ansvar på cheferna och hälsoinspiratörerna. För att lyckas 
krävs det att cheferna och hälsoinspiratörerna lyssnar in och arbetar för att underlätta 
uttag och deltagande i  aktiviteter  samt att  föregå med gott  exempel.  Det  är  otroligt 
viktigt  att  organisationen  genomsyras  av  hälsosatsningen  genom  alla  led,  från 
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ledningen, cheferna och de anställda, för att det ska få effekt ute i verksamheterna. Det 
handlar  om  att  organisationen  behöver  utveckla  en  kultur  som  ger  stöd  till  de 
hälsofrämjande insatserna. Det ska vara självklart vad som gäller och alla ska arbeta 
emot samma mål inom organisationen.

Något som framkommit både i tidigare forskning och som styrks av resultaten i denna 
studie är att  intresset  för hälsofrämjande insatser  tenderar att  svalna med tiden.  Här 
menar Burke (2002) att organisationen, för att upprätthålla förändringen, kan komma 
med ett nytt initiativ för att ge de anställda ny energi. Han förklarar att en organisation 
kan komma igång med förändringsprocessen igen genom att genomföra ett eller flera 
symboliska event. Att låta samtliga anställda genomgå någon form av utbildning kan 
vara ett sätt enligt Burke. Han föreslår även att organisationen kan föra in ”nytt blod” 
för  att  undvika  ”group  think”  och  slentrian.  Kultur  och  fritidsförvaltningen  och 
kommunen har stora möjligheter att förnya sin hälsosatsning i och med den nyanställda 
hälsoutvecklaren.  Förslag  på  insatser  skulle,  i  enlighet  med  Burke,  kunna  vara  en 
hälsoutbildning för stadens alla anställda. I synnerhet eftersom studiens resultat pekade 
på en avsaknad av kunskap hos de anställda vad gäller hälsa och friskvård. En satsning 
likt det skulle kunna ge hälsoarbetet en rejäl nystart och ge de anställda ny energi och 
nytt  intresse  för  hälsofrågan.  Det  handlar  dock  tills  sist  om  vilken  motivation  de 
anställda själva har.  Resultatet  visar på att  det är  nästintill  omöjlig att  motivera och 
övertyga en person att  delta i  olika aktiviteter ifall  intresset inte finns hos personen 
ifråga. Här är det viktigt att förvaltningen erbjuder en bredd av aktiviteter eftersom hälsa 
är så pass individuellt. 

Konklusionen av studien blir således att Lidingö Stads kultur- och fritidsförvaltning, 
förutom att erbjuda olika former av förmåner vad gäller hälsa, även behöver ha en tydlig 
organisation kring arbetet med hälsa, där alla anställda vet vad målet med hälsoarbetet 
är och tar ansvar för sig själv. Därtill krävs att kommunikationen vad gäller hälsoarbetet 
sker med en positiv ton, att cheferna är delaktiga i hälsoarbetet samt att förvaltningen 
har en organisationskultur som uppmuntrar till friskvårdsarbete. Detta arbete tar tid och 
det är därför av största vikt att förvaltningen inte bara bockar av hälsan som en punkt 
utan att organisationen hela tiden strävar framåt och arbetar långsiktigt med frågan, som 
en av intervjupersonerna uttryckte det, ”Se fram och sträva framåt”.

Förslag till framtida forskning
Det vore intressant att undersöka hur hälsoarbetet fungerar på övriga förvaltningar inom 
kommunen  samt  att  se  hur  arbetet  utvecklas  nu  när  kommunen  har  anställt  en  ny 
hälsoutvecklare. Andra intressanta undersökningar skulle vara att se skillnaden mellan 
en kommun som Lidingö Stad, som tydligt gått ut med en hälsoprofil och en annan 
kommun  som  inte  har  samma  tydliga  hälsoinriktning.  Vidare  kan  det  även  vara 
intressant att undersöka de skillnader som finns mellan kommunal och privat sektor.

Kritisk granskning
För att få en mer heltäckande bild av hur en organisation bör arbeta med hälsofrämjande 
insatser borde jag ha intervjuat personer från flera olika arbetsplatser inom kultur- och 
fritidsförvaltningen. Det hade kunnat föra in ytterligare infallsvinklar på problemet och 
hade kunnat öka studiens validitet, då Langemar (2008) menar att triangulering är ett 
sätt  att  förbättra  en  studies  validitet  (sid.116).  Ett  annat  problem som jag  ser  med 
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trovärdigheten  i  studien  är  att  det  finns  bias  i  urvalsförfarandet.  Det  är  ett 
bekvämlighetsurval  som skedde  genom att  personalchefen  och  en  ansvarig  chef  på 
förvaltningen försåg mig med intervjupersoner.  De kan ha gjort ett urval som gett ett 
snedvridet resultat, resultatet i studien visar dock på saker som är såväl bra och saker 
som förvaltningen borde satsas mer på. Faktumet att dessa två personer på kommunen 
visste vilka som intervjuades kan ha påverkat intervjupersonerna att svara på ett visst 
sätt, vilket enligt Langemar innebär att datainsamlingen kanske inte ger en korrekt bild 
av ämnesområdet (Langemar, 2008, sid. 110). 
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Bilaga 1.  Intervjuguide – Personalkonsult

Inledning
• Välkommen – tacka för deltagande
• Jag heter Sandra Carlsson.
• Studerar PAO, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
• Skriver en C-uppsats om hur kommunen arbetar hälsofrämjande.

Etik
• Intervjun spelas in på mp3spelare för att sedan transkriberas.
• Frivillig medverkan, du har rätt att avbryta intervjun.
• Resultatet behandlas konfidentiellt. Förutom jag själv, kommer endast några få personer, som 
är involverade i min examinering, att få tillgång till det transkriberade materialet. Det kommer 
då att vara anonymiserat. 

Innan vi börjar
• Har du några frågor?
• Stäng av mobiler, sätt igång inspelningen!

Bakgrundsuppgifter
• Befattning
• Arbetsuppgifter
• Anställningstid

1.  Hur definieras begreppet hälsa av kommunen? 
Hur utvecklades denna definition?

2. Berätta om kommunens hälsoarbete, vad gäller de anställda.
     Beskriv! Räknar ni på det, hälsobokslut?
2.1 Förklara kommunens hälsostrategi.
      Vad innebär mål 6, ”Stadens anställda ska bli friskare”?
      Friskare – definition? Hur?
2.2 Hur har ni arbetat för att få personalen engagerad?
     Information? 
2.3 Vilka hälsoförmåner erbjuder ni era anställda?
      Hur arbetar ni för att de anställda ska bli hälsosammare?
2.4 Vad är din uppgift, vad gäller kommunens hälsoarbete?
2.5 Vilka konkreta mål har kommunen satt upp?
2.6 Vilka uppgifter hade hälsocoachen?
      Exempel!

3. Berätta om hälsoinspiratörernas uppgift.
3.1 När började ni med det projektet?
      Vad grundar sig projektet på? 
3.2 Hur blir man hälsoinspiratör?



Vad för sorts utbildning? Hur lång är den? Utveckla!
3.3 Hur många hälsoinspiratörer finns det på förvaltningen?
3.4 Vilka mål finns uppsatta för deras arbete?
3.5 Hur sker uppföljning? 
3.6 Hur stödjer ni hälsoinspiratörerna i deras arbete?

4. Berätta om kommunens satsning på hälsofrämjande ledarskap.
4.1 Vad innebär hälsofrämjande ledarskap här på kommunen?
4.2 Hur har ni gått tillväga för att uppnå detta?
      Utbildning? Fortbildning? 
4.3 Vilka mål finns uppsatta för cheferna? 
4.4 Hur samarbetar chefer, hälsoinspiratörer och ledningen?
4.5 Hur stödjer ni cheferna i deras hälsofrämjande arbete?

5. Har ni stött på något motstånd mot satsningen på hälsa? 
   Hur hanterar ni det?
5.1 Finns det några andra problem ni stött på?

6. Vilka resultat har kommunens insatser gett? 
    Sjukdagar? Förändrad kultur?
6.1 Hur följer ni upp och utvärderar arbetet?
6.2 Vilken respons har ni fått från de anställda?
6.3 Vad mer tror du påverkar de anställdas hälsa? 

Avslutande frågor
    Anser du att ni gör tillräckligt idag, eller finns det något mer ni skulle kunna satsa på?
    Finns det något mer du vill tillägga?

Stort tack för din medverkan!



Bilaga 2.  Intervjuguide – Chef

Inledning
• Välkommen – tacka för deltagande
• Jag heter Sandra Carlsson.
• Studerar PAO, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
• Skriver en C-uppsats om hur kommunen arbetar hälsofrämjande.

Etik
• Intervjun spelas in på mp3spelare för att sedan transkriberas.
• Frivillig medverkan, du har rätt att avbryta intervjun.
• Resultatet behandlas konfidentiellt. Förutom jag själv, kommer endast några få personer, som 
är involverade i min examinering, att få tillgång till det transkriberade materialet. Det kommer 
då att vara anonymiserat. 

Innan vi börjar
• Har du några frågor?
• Stäng av mobiler, sätt igång inspelningen!

Bakgrundsuppgifter
• Befattning
• Arbetsuppgifter
• Anställningstid

1. Berätta om kommunens arbete med hälsa vad gäller de anställda.
1.1 Vad har kommunen för policys vad gäller hälsa? 
1.2 Hur anser du att kommunens insatser nått ut till de anställda?

2. Vad innebär hälsofrämjande ledarskap för dig.
2.1 Anser du dig ha tillräcklig kunskap för att effektivt arbeta med hälsofrämjande 
      ledarskap? 
      Vilka utbildningsmöjligheter har du fått?
2.2 Vilket ansvar har du vad gäller det hälsofrämjande arbetet i kommunen?
2.3 Hur arbetar du för att dina anställda ska bli mer hälsosamma? 
2.4 Hur arbetar du för att få dina anställda engagerade i frågan? 
2.5 På vilket sätt får du stöd från ledningen i ditt arbete med personalens hälsa?
 

3. Vilka sorts problem har du stött på när det gäller det hälsofrämjande 
    arbetet? 
     Exempel!
3.2 Hur hanterar du eventuella problem, motstånd? 
 



4. Hur samarbetar du med hälsoinspiratörerna på din avdelning?
    Hur går det till? Möten, uppföljning?
4.1 Hur arbetar ni för att tillmötesgå önskemål och förslag vad gäller hälsoarbetet?

5. Vilka resultat har kommunens insatser gett? 
    Sjukdagar? Förändrad kultur? Vad anser du?
5.1 Hur följer du upp och utvärderar arbetet?
5.2 Vilken respons har du fått från de anställda? 

Avslutande frågor
    Anser du att ni gör tillräckligt idag, eller finns det något mer ni skulle kunna satsa på?
    Finns det något mer du vill tillägga?

Stort tack för din medverkan!



Bilaga 3.  Intervjuguide – Hälsoinspiratör

Inledning
• Välkommen – tacka för deltagande
• Jag heter Sandra Carlsson.
• Studerar PAO, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
• Skriver en C-uppsats om hur kommunen arbetar hälsofrämjande.

Etik
• Intervjun spelas in på mp3spelare för att sedan transkriberas.
• Frivillig medverkan, du har rätt att avbryta intervjun.
• Resultatet behandlas konfidentiellt. Förutom jag själv, kommer endast några få personer, som 
är involverade i min examinering, att få tillgång till det transkriberade materialet. Det kommer 
då att vara anonymiserat. 

Innan vi börjar
• Har du några frågor?
• Stäng av mobiler, sätt igång inspelningen!

Bakgrundsuppgifter
• Befattning
• Arbetsuppgifter
• Anställningstid

1. Berätta om kommunens arbete med hälsa vad gäller de anställda.
1.1 Vad har kommunen för policys vad gäller hälsa? 
1.2 Hur anser du att kommunens insatser nått ut till de anställda?

2. Berätta om vad du har för uppgift som hälsoinspiratör.
    Hur blev du hälsoinspiratör?
2.1 Anser du dig ha tillräcklig kunskap för att effektivt utföra dina uppgifter?
      Vilka utbildningsmöjligheter har du fått?
2.2 Vilket ansvar har du vad gäller det hälsofrämjande arbetet i kommunen?
2.3 Hur arbetar du för att de anställda ska bli mer hälsosamma? 
2.4 Hur arbetar du för att få de anställda engagerade i frågan? 
 

3. Vilka sorts problem har du stött på som hälsoinspiratör?
     Exempel!
3.2 Hur hanterar du eventuella problem, motstånd? 
 

4. Hur samarbetar du med ledningen och chefen på din avdelning?
    Hur går det till? Möten, uppföljning?



4.1 På vilket sätt får du stöd från chefen och ledningen i ditt arbete som hälsoinspiratör?
4.2 Hur arbetar ni för att tillmötesgå önskemål och förslag vad gäller hälsoarbetet?
s5. Vilka resultat har kommunens insatser gett? 
    Sjukdagar? Förändrad kultur? Vad anser du?
5.1 Hur följer ni upp och utvärderar arbetet?
5.2 Vilken respons har du fått från de anställda? 

Avslutande frågor
    Anser du att ni gör tillräckligt idag, eller finns det något mer ni skulle kunna satsa på?
    Finns det något mer du vill tillägga?

Stort tack för din medverkan!



Bilaga 4.  Intervjuguide – Anställd

Inledning
• Välkommen – tacka för deltagande
• Jag heter Sandra Carlsson.
• Studerar PAO, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet.
• Skriver en C-uppsats om hur kommunen arbetar hälsofrämjande.

Etik
• Intervjun spelas in på mp3spelare för att sedan transkriberas.
• Frivillig medverkan, du har rätt att avbryta intervjun.
• Resultatet behandlas konfidentiellt. Förutom jag själv, kommer endast några få personer, som 
är involverade i min examinering, att få tillgång till det transkriberade materialet. Det kommer 
då att vara anonymiserat. 

Innan vi börjar
• Har du några frågor?
• Stäng av mobiler, sätt igång inspelningen!

Bakgrundsuppgifter
• Befattning
• Arbetsuppgifter
• Anställningstid

1. Vad är hälsa för dig?
1.1 Berätta om kommunens arbete med hälsa vad gäller de anställda.
      Fysiskt, psykosocialt.
1.2 Vilka förmåner erbjuder förvaltningen? 
1.4 Hur upplever du att hälsoarbetet fungerar? 
1.5 Vad anser du att kommunen borde satsa mer på?

2. Hur anser du att kommunens insatser nått ut till dig som anställd?
2.1 Hur tar du del av information rörande kommunens hälsoarbete?
      Intranätet, personaltidningen, hälsoinspiratören
2.2 På vilka andra sätt skulle du vilja bli informerad? 

3. Hur engagerad är du i hälsofrågan?
    Vad skulle göra dig mer engagerad?
3.1 Hur arbetar du med din egen hälsa? 
3.2 Upplever du att du får stöd av din chef i ditt hälsoarbete?
3.3 Finns det något mer arbetsgivaren skulle kunna göra för att hjälpa dig att bli mer 
hälsosam? 
3.4 Hur delaktig anser du att du är i förvaltningens hälsoarbete?



4.  Hur upplever du att förslag från de anställda tillmötesgås av 
hälsoinspiratörerna och chefen? 

Avslutande frågor
Anser du att förvaltningen gör tillräckligt idag, eller finns det något mer de skulle kunna satsa 
på? Finns det något mer du vill tillägga?

Stort tack för din medverkan!
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