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SAMMANFATTNING

Widfeldt, M. (2011). Hälsoinspiratörer på arbetsplatsen – en undersökning om chefens 

inställning. Folkhälsovetenskap C: Teori och metod med tillämpning och examensarbete. 

Akademin för hälsa och arbetsliv: Högskolan i Gävle. 

Bakgrund: Inom Posten utförs ett aktivt hälsofrämjande arbete med utgångspunkten att friska 

medarbetare är det viktigaste för att arbetsplatsen ska vara välfungerande. I syfte att nå ut med 

det hälsofrämjande arbetet till alla anställda är hälsoinspiratörer en viktig del av verksamheten. 

Hälsoinspiratören är en medarbetare i organisationen med intresse för hälsa, vars uppgift är att 

arbeta för att inspirera sina kollegor till att bli friska och engagerade medarbetare. För att 

lyckas nå goda resultat av detta arbete anses chefernas inställning och engagemang vara en 

viktig förutsättning. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställning chefer i Posten har till 

hälsoinspiratörer. Utifrån syftet formulerades fem frågeställningar vilka behandlade varför 

chefer valt att arbeta med hälsoinspiratörer, varför chefer valt att inte arbeta med 

hälsoinspiratörer, hur chefer utan hälsoinspiratörer arbetar hälsofrämjande, om chefer upplevt 

att arbetet med hälsoinspiratör gett någon effekt, samt om skillnader finns i chefers förväntade 

effekter av att arbeta eller inte arbeta med hälsoinspiratörer.  

Metod: För att studera detta användes en kvalitativ design med halvstrukturerade intervjuer. 

Undersökningsgruppen bestod av 16 chefer i Posten, varav åtta chefer valt att arbeta med 

hälsoinspiratörer och åtta chefer valt att inte göra det. 

Resultat: Det insamlade intervjumaterialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys och 

resultatet visade att cheferna hade en positiv inställning till att arbeta med hälsoinspiratörer, för 

att främja medarbetarnas hälsa. Arbetet med hälsoinspiratörer hade gett effekt i form av 

friskare medarbetare, minskad sjukfrånvaro och ett förbättrat arbetsklimat. Cheferna som valt 

att inte arbeta med hälsoinspiratörer framhöll tidsbrist och brist på intresse hos medarbetarna 

som huvudsakliga skäl till att inte arbeta med dem och lade istället stort fokus på att uppmuntra 

medarbetarna till att använda hjälpmedel i arbetet. Dessa chefer trodde dock att ett arbete med 

hälsoinspiratörer skulle påverka medarbetarna positivt.   

Slutsats: Sammanfattningsvis har studien visat att chefer i Posten har en positiv inställning till 

att arbeta med hälsoinspiratörer, men att tid och ett intresse hos medarbetarna krävs för att 

kunna arbeta aktivt på detta sätt. 



ABSTRACT

Widfeldt, M. (2011). Health motivators in the workplace – a study on the manager’s attitude.  

Public Health Science C: Theory and method with application and examination paper. Faculty 

of Health and Working Life: University of Gävle.

Within the Swedish Post office, health promotion is actively being carried out. In order to reach 

out with health promotion to all employees, health motivators have an important role. In order 

to succeed in achieving good results from this work, managers’ attitudes are seen as an 

important prerequisite. The purpose of this study was to investigate the attitudes to health 

motivators among managers in the Swedish Post office. The study was based on a qualitative 

design and involved 16 managers, of whom eight managers worked with health motivators and 

eight managers did not. The collected interviews were analyzed using a content analysis and 

the results showed that managers had a positive attitude towards working with health 

motivators. Managers with health motivators noticed positive effects in the form of healthier 

employees, reduced absenteeism, and an improved working environment. Managers without 

health motivators noted time constraints and lack of interest among employees as the main 

reasons for not working with them. In conclusion, this study has shown that managers have a 

positive attitude towards working with health motivators, but that the time and the interests 

among employees are required to work in this way. 

Key words: health motivator, managers, attitudes, effects
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stöd och uppmuntran.     
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1. INTRODUKTION 
Ett arbetsliv som innefattar goda arbetsvillkor har visat sig kunna minska såväl arbetsrelaterad 

ohälsa, som sociala skillnader i ohälsa (Stockholms läns landsting, 2007). Det har även visat sig 

ha en positiv påverkan på folkhälsan i stort. För att människor ska kunna bibehålla en god hälsa 

under ett helt arbetsliv är det viktigt att krav i arbetslivet balanseras mot en individs möjligheter. 

Ett balanserat arbetsliv innebär att individen har goda möjligheter till vila och återhämtning 

mellan arbetspass, samt att möjligheten finns att binda samman arbetslivet med familjelivet och 

fritiden. För att nå en god hälsa i arbetslivet behöver människor få uppleva kontroll, inflytande 

och delaktighet i det egna arbetet. Viktigt är också att arbetet kännetecknas av en säker och trygg 

fysisk, psykisk och social miljö, att det finns goda utvecklingsmöjligheter, samt att människor 

får möjlighet att använda sina inneboende resurser. Organisatoriska förhållanden såsom goda 

ledarskapskvaliteter, respekt och uppskattning är ytterligare faktorer som påverkar en god 

arbetshälsa (ibid.). 

Av Sveriges befolkning var cirka 4 miljoner människor i åldrarna 15-74 år i arbete under början 

av 2010 (Statistiska centralbyrån, 2010). Av dessa arbetade cirka 3,3 miljoner människor heltid, 

vilket innebar en arbetstid på minst 35 timmar i veckan (ibid.). Då en stor del av befolkningen 

därmed spenderar en stor del av sin tid på arbetet och eftersom arbetslivet visat sig vara av stor 

betydelse för att motverka ohälsa, är det intressant att undersöka vad chefer i ett stort företag 

som Posten har för inställning till att arbeta hälsofrämjande, med hälsoinspiratörer på 

arbetsplatsen. Eftersom chefen har det främsta ansvaret för arbetsplatsen och är den som avgör 

om ett hälsofrämjande arbete ska utföras aktivt på arbetsplatsen, är det också intressant att 

undersöka detta, då chefens inställning till sådant arbete kan antas vara av stor betydelse. 

1.1 Nationella folkhälsomål

Folkhälsopolitiken har i sitt regeringsuppdrag fastställt elva målområden, vilka ligger till grund 

för folkhälsoarbetet i Sverige (Ågren, 2003). Dessa målområden har som övergripande mål att 

skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i samhället. Målområde 4 är Hälsa i 

arbetslivet, vilket syftar till att arbetslivet är av stor betydelse för folkhälsan. Då den 

arbetsrelaterade ohälsan har visat sig vara hög, är det av stor vikt att bryta utvecklingen genom 

att göra arbetsplatser hälsosamma, där individen ges inflytande i sitt arbete och där möjlighet 

finns till fysisk aktivitet på arbetstid (ibid.).
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1.2 Salutogent synsätt

I denna undersökning har inställningar till hälsoinspiratörer bland chefer i Posten undersökts. 

Undersökningen har antagit ett salutogent synsätt på hälsa, vilket utgår ifrån friskfaktorer som 

främjar och vidmakthåller en god hälsa, till skillnad från det patogena synsättet som fokuserar på 

riskfaktorer för ohälsa (Antonovsky, 2004). Enligt detta synsätt anses människor inte vara friska 

eller sjuka, utan anses istället befinna sig på ett kontinuum mellan polerna hälsa och ohälsa. 

Intresset ligger därmed i vad det är som gör att människor rör sig mot en god hälsa, eller vad det 

är som gör att de bibehåller en god hälsa, trots sjukdomar och andra svårigheter i livet. Var 

människor befinner sig på detta kontinuum är enligt Antonovsky beroende av hur individen 

upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, vilka sammantaget utgör en individs 

känsla av sammanhang (KASAM). Upplever individen en stark känsla av meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet har denne en stark KASAM och ligger närmare hälsopolen på 

detta kontinuum. Faktorer som påverkar individens hälsa benämns stressorer, vilka delas in i 

kroniska stressorer, viktiga livshändelser och dagsakuta förtretligheter. Dessa faktorer leder till 

spänningstillstånd, men kan dock motverkas genom generella motståndsresurser, såsom en 

individs jagstyrka och välstånd, vilket kan medföra att tillståndet inte leder till sjukdom (ibid.). 

1.3 Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetslivet, samt att i övrigt 

arbeta för en god arbetsmiljö i alla verksamheter där arbetstagare arbetar för en arbetsgivare 

(Arbetsmiljöverket, 2010).  Lagen strävar efter att arbetsmiljön ska ge en god 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling, samt ett rikt arbetsinnehåll. 

Arbetsförhållandena ska också ge möjlighet till arbetsvariation, sociala kontakter, professionell 

och personlig utveckling, samt till ansvar och självbestämmande. Arbetet ska även utformas så 

att arbetstagare inte utsätts för belastningar som kan leda till ohälsa, samt anpassas efter 

människors förutsättningar, där arbetstagare även ska ges möjlighet till delaktighet i utformandet 

av sin arbetssituation (ibid.). Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är av stor vikt för att kunna 

motverka ohälsa i arbetslivet (Stockholms läns landsting, 2007). Detta arbete innebär en 

granskning av den totala arbetsmiljön med syfte att förbättra miljön i de fall brister finns, samt 

att göra uppföljningar av åtgärder för att försäkra sig om att ohälsa i arbetet förebyggs. Viktigt är 

att arbetstagare och arbetsgivare arbetar tillsammans för att lyckas uppnå en god och trygg 

arbetsmiljö (ibid.).
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1.4 Sjukskrivningar

Människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan bli sjukskrivna och få 

ersättning i form av sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan 

(Försäkringskassan, 2010). Under 2008 var 541 000 människor sjukskrivna någon gång under 

året och hade ersättning från Försäkringskassan. Av dessa var cirka 333 000 kvinnor och 

208 000 män. Socialförsäkringsrapporten för 2010 har visat att yrkesversamma i process- och 

maskinoperatörsarbeten, transportarbetare och arbeten utan krav på yrkesutbildning var de 

yrkeskategorier som under 2008 hade flest sjukskrivningsdagar ersatta av försäkringskassan. 

Yrkesgrupperna ledningsarbete och arbete med krav på teoretisk specialkompetens var istället de 

som hade minst antal ersatta sjukskrivningsdagar under samma period. Rapporten visar även att 

ett tydligt samband finns mellan socioekonomisk tillhörighet och sjukskrivning, då det visat sig 

att sjukskrivningstalet ökar i de yrken där utbildningskraven minskar. Ett tydligt samband har 

tidigare visats mellan arbetsrelaterade exponeringar och risken för sjukskrivningar. Konstaterade 

riskfaktorer i arbetet är höga krav och låg kontroll, den fysiska och psykiska miljön som 

människor är utsatta för i sina arbeten, människors möjligheter att anpassa sitt arbete vid besvär 

och försämrade hälsotillstånd, samt arbetsvillkor med exempelvis arbete på obekväma 

arbetstider. Dessa riskfaktorer tenderar därmed vara en orsak till de skillnader i antalet ersatta 

sjukskrivningsdagar mellan olika yrkesgrupper som rapporten visat (ibid.). 

1.5 Hälsofrämjande arbete

Ett hälsofrämjande arbete avser att skapa gynnsamma förhållanden och förutsättningar för en 

god hälsa, genom att möjliggöra för individer och samhälle att öka kontrollen över de faktorer 

som påverkar hälsan (Källestål, Bjurvald, Menckel, Schaerström, Schelp & Unge, 2004). Detta 

kan skapas genom utveckling av riktlinjer, lagar och regleringar, genom att utveckla 

organisationer till att bli hälsofrämjande, samt genom att stärka den enskilda individen till att 

förbättra sin egen hälsa. För att nå hela befolkningen med hälsofrämjande insatser är det av stor 

vikt att arbetet utförs på de platser i samhället där människor befinner sig. Arbetsplatsen är 

därmed en viktig arena för hälsofrämjande insatser, då arbetslivet är en stor del av individens 

livssituation och hälsa. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser innefattar arbete med faktorer 

som orsakar ohälsa, men fokuserar dock på att möjliggöra utvecklandet av en god hälsa och ett 

hälsosamt beteende. Detta arbete kan bland annat bestå av ett socialt stödjande arbetsklimat, 

självstyrande grupper eller flexibla arbetstider. För att lyckas nå goda resultat av detta arbete är 

det viktigt att hälsofrämjande insatser innefattar arbete på såväl individ-, grupp- samt 

organisationsnivå samtidigt. För att lyckas med dessa insatser är även ett engagerat ledarskap, 
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resurser samt egen makt av stor vikt. Centralt är att se arbetet som en process som fortgår och 

som är under ständig utveckling (ibid.). Även Naidoo & Wills (2009) menar att arbetsplatsen är 

en viktig arena för hälsofrämjande arbete, eftersom en stor del av befolkningen därigenom kan 

nås. Arbetsplatsen innefattar dessutom stöd och grupptryck från gemenskapen med kollegor, 

vilket bör kunna uppmuntra människor till att delta i hälsofrämjande aktiviteter (ibid.). 

1.6 Ledarskapets betydelse 

Då människor spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen, har arbetsplatsen stor betydelse 

för människors val av livsstil (Prevent, 2001). Hur företag ser på hälsa och hälsofrämjande 

arbete är därför av stor vikt. Företag kan välja att aktivt arbeta hälsofrämjande, för att därmed 

arbeta långsiktigt för goda effekter, eller välja att se hälsa och välbefinnande som medarbetarnas 

egna val och istället koncentrera sig på verksamheten. Hur chefen ställer sig till det 

hälsofrämjande arbetet är viktigt, då en chef med positiv inställning till hälsofrågor, har stora 

möjligheter att inspirera sina medarbetare till att göra hälsosamma val. Att erbjuda möjligheter 

och skapa förutsättningar för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen har visat sig vara lönsamt 

både ur ett företagsekonomiskt perspektiv och ett samhällsperspektiv, då motivationen och 

effektiviteten i arbetet kan öka till följd av sådana insatser, samt då det kan minska antalet 

långtidssjukskrivningar som orsakats av fysiska och psykiska arbetsskador (ibid.). Viktigt att 

komma ihåg är att val av livsstil alltid är individens beslut, vilket innebär att företag endast kan 

erbjuda möjligheter och skapa förutsättningar för sina medarbetare att göra hälsosamma val 

(Prevent, 2001). Goda relationer mellan chef och medarbetare, något som visat sig vara 

associerat med medarbetares upplevelse av delaktighet och utvecklingsmöjligheter, har visat sig 

vara av stor betydelse för en medarbetares förändringsbenägenhet, samt för arbetsklimatet 

(Tierney, 1999). Gilbreath & Benson (2004) menar att en chefs beteende även har stor betydelse 

för medarbetares välbefinnande, utöver andra faktorer, såsom stöd hemifrån. Ledares strategier 

för och syn på arbetsrelaterad hälsa har i en studie av Dellve, Skagert & Vilhelmsson (2007) 

visat sig ha stor betydelse för anställdas hälsa. Studien visade att i de fall hälsofrämjande 

interventioner på arbetsplatsen fokuserade på föränderliga faktorer, samt på att öka personalens 

hälsomedvetande så ökade frisknärvaron markant (ibid.).  

Vilken uppfattning chefer har till att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatser har studerats av 

Linnan, Weiner, Graham & Emmons (2007). Studien visade att 75 % av cheferna ansåg att det 

var mycket viktigt att arbeta hälsofrämjande. Åttio procent ansåg också att hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen förbättrade de anställdas hälsa, medan endast 26 % ansåg att detta arbete 
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skulle förbättra den finansiella stabiliteten i företaget (ibid.). Ledares strategier för att förbättra 

anställdas hälsa har visat sig vara relaterat till vilken syn ledare har på resurser, i form av budget 

och anställda (Skagert, 2010). Brist på resurser till följd av att anställda valt att säga upp sig från 

sina arbeten och svårigheter att kontrollera sådana resurser, visade sig vara tydliga hinder för 

utveckling av hälsa och organisation, medan hushållning och förbättring av resurser, var goda 

möjligheter för sådan utveckling (ibid.). Liknande resultat har visats i en studie av Downey & 

Sharp (2007) där såväl högre chefer som personalchefer främst motiverades till att arbeta 

hälsofrämjande på arbetsplatsen, i tron att det var ekonomiskt lönsamt. Denna studie visade att 

högre chefer även motiverades av ett moraliskt ansvar gentemot de anställda, medan 

personalchefer kände sig begränsade av brist på makt att avsätta resurser för ett sådant arbete 

(ibid.). 

Ett program rörande hälsofrämjande ledarskap för chefer har kritiskt granskats i en studie av 

Eriksson, Axelsson & Axelsson (2010). Granskningen visade att cheferna upplevde brist på tid 

för att arbeta hälsofrämjande, samt brist på stöd och förståelse från högre chefer, vilket 

försvårade implementering av arbetet. Många chefer upplevde också att organisatoriska 

förändringar i verksamheten var motsägelsefulla gentemot utvecklingen av ett hälsofrämjande 

arbete. Ett hälsofrämjande ledarskap framhölls vara av största vikt för att kunna utveckla 

hälsofrämjande arbetsplatser (ibid.).  

1.7 Effekter av hälsofrämjande arbete

Enligt Thomsson & Menckel (1997) är goda hälsofrämjande insatser på arbetsplatser sådana 

som inte bara lägger fokus på individens livsstil, utan även fokuserar på utvecklandet av en 

hälsofrämjande miljö på arbetsplatsen, både ur fysiskt och psykosocialt perspektiv, samt där 

synen på god hälsa är av stor betydelse (ibid.). Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen har 

visat goda effekter i främjandet av anställdas hälsa (Källestål et. al, 2004). Insatser med fokus på 

fysisk aktivitet har framför allt visat sig ge goda effekter, då människors grad av fysisk aktivitet 

därigenom har ökat, samt då det har visat sig vara effektivt i förebyggande av ryggsmärtor. 

Andra effekter på människors hälsa är begränsade, det finns dock en tendens till att insatser 

utförda på arbetsplatsen kan förebygga skador, minska trötthet, sänka blodtryck samt förebygga 

hjärt-kärlsjukdomar (ibid.). En utvärdering av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatser 

med syfte att främja hälsa och egenmakt har också visat en förbättrad hälsa och självkänsla hos 

medarbetarna (Arnesson & Ekberg, 2005). Även socialt stöd och samhörighet i arbetsgruppen

hade förbättrats till följd av interventionen (ibid.). Tveito & Eriksen (2008) har i en studie 
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bedömt om en hälsofrämjande intervention på arbetsplatsen skulle minska sjukfrånvaro och 

subjektiva hälsobesvär och samtidigt öka samarbetsförmågan. Interventionen visade effekter i 

form av en förbättrad hälsa, kondition, stresshantering och arbetssituation, men visade dock inga 

statistiskt signifikanta effekter på sjukfrånvaro, upplevd stress i arbetet eller andra subjektiva 

effekter (ibid.). 

Olika yrkeskategorier har i en studie av Huang, Li & Tang (2010) visat sig ha betydande 

skillnader gällande livsstil. Studien visade att kontors- och servicepersonal hade en mer 

hälsofrämjande livsstil än arbetare och att upplevelsen av att vara upptagen i sitt dagliga liv var 

förenat med att ha en hälsofrämjande livsstil. Anställda med ett BMI i nivåer av fetma visade sig 

ha lägre nivå av hälsofrämjande livsstil, vilket betonar vikten av att utveckla särskilda strategier 

av hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser för att lyckas nå även denna grupp (ibid.).

1.8 Hälsoinspiratör

Begreppet hälsoinspiratör saknar en vedertagen definition, såväl i svenska språket som 

internationellt, trots att begreppet används bland annat inom arbetslivet. Genom en uppdelning 

av begreppen ”hälsa” och ”inspiratör”, går det dock att förklara vad begreppet hälsoinspiratör 

innebär. 

Hälsa definieras av WHO (1986) som: 

Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, förverkliga sina 

mål och tillfredställa sina behov och, å andra sidan, förändra eller hantera sin 

omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som 

livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser 

såväl som fysisk kapacitet.  

Inspiratör definieras av Nationalencyklopedin (2010) som:

En person som verkar inspirerande

En hälsoinspiratör kan därmed förklaras som en person som verkar inspirerande för andra, så att 

dessa ska kunna använda sina egna resurser i det dagliga livet, i syfte att kunna förverkliga sina 

mål, tillfredställa sina behov, samt hantera eller förändra sin omgivning. 
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1.9 Postens policy för arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö är viktig för såväl chefer som medarbetare i Posten (Posten Sverige AB, 

2005). Det är därför en gemensam angelägenhet att forma, utveckla och bibehålla en god 

arbetsmiljö som främjar frisknärvaro, ger engagerade medarbetare och därmed skapar en god 

arbetsplats. Utgångspunkten är att ingen ska behöva drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa till 

följd av sitt arbete. Samtliga medarbetare har även ett personligt ansvar för sin hälsa, samt ett 

ansvar att samarbeta för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Posten arbetar 

kontinuerligt med främjande, förebyggande och rehabiliterade hälsoinsatser och bedriver ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön är en naturlig del av Postens verksamhet där 

arbetsmiljö- och hälsoaspekter beaktas i samband med beslut som rör organisation och 

verksamhet och där Posten årligen sätter mål, kartlägger, åtgärdar och utvärderar arbetsmiljö-

arbetet. Däri har chefer ett ansvar att kommunicera hur lönsamhet kopplas till arbetsmiljö- och 

hälsoarbetet. För detta arbete ska chefer, arbetsledare, fackliga företrädare och skyddsombud 

kontinuerligt kompetensutvecklas i arbetsmiljöfrågor, där även medarbetarskap, ledarskap, 

ergonomi och hälsoutveckling är viktiga delar. I Posten bidrar varje chef och medarbetare till ett 

arbetsklimat där alla bemöts med respekt. Därigenom skapas en viktig grund för en positiv 

utveckling av arbetsmiljö och hälsa, vilket även är en tillgång i Postens affärer (ibid.).  

1.10 Postens hälsoarbete

Utgångspunkten för Postens hälsoarbete är att friska medarbetare är det viktigaste för att 

arbetsplatsen ska fungera väl (Posten Norden: Enhet Hälsa, 2010). En stor del av hälsoarbetet i 

Posten innefattar arbete med hälsoinspiratörer. Hälsoinspiratören är en medarbetare i 

organisationen som har ett intresse för hälsa och livsstil och som vill arbeta hälsofrämjande på 

sin arbetsplats. Grunden för hälsoarbetet i Posten är hälsolinjen, vilken utgår ifrån ett långsiktigt 

arbete med hälsa och där vikt läggs vid att nå ut med hälsobudskap till alla anställda. Hälsolinjen 

utgår ifrån tre delar, att främja hälsa med fokus på att stärka det friska, att förebygga ohälsa, med 

fokus på att förhindra ohälsa genom att skapa en god arbetsmiljö, samt att rehabilitera, vilket 

består av riktade insatser för att möjliggöra för medarbetare att få tillbaka en väl fungerande 

funktionsförmåga. Dessa olika delar innefattar resurser och insatser för att aktivt kunna arbeta 

med hälsa gentemot såväl individ, enhet, chef samt hela företaget (ibid.).

Arbetet med hälsoinspiratörer på arbetsplatserna utgår ifrån att arbetet med hälsa ska nå ut till 

alla anställda (Posten Norden: Enhet Hälsa, 2010). Målet med deras arbete är att de ska kunna 

inspirera sina kollegor till att bli friska och engagerade medarbetare. I början av sitt uppdrag får 
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hälsoinspiratören en tvådagars grundutbildning. Efter utbildningen planerar hälsoinspiratören 

tillsammans med sin chef en lokal handlingsplan, utifrån idéer och förslag på aktiviteter som 

hälsoinspiratören fått med sig från sin utbildning. Vanliga aktiviteter som hälsoinspiratörerna 

utför är pausgympa, samt stretch- och avspänningsövningar. För att detta arbete ska ge ett gott 

resultat är chefens engagemang och inställning till hälsoarbetet en viktig förutsättning och för att 

nå cheferna anordnas därför utbildningar även för dem. Efter avslutade utbildningar får 

hälsoinspiratörer och chefer erbjudande av Postens huvudkontor om att prenumerera på 

konceptet ”Prenumeration på hälsa”, en workshop som anordnas på olika orter med syfte att 

sprida kunskaper, att få ökad energi, att inspirera samt bygga nätverk. Varje workshop innebär 

att ett nytt hälsotema behandlas för att öka kunskapen inom olika hälsoområden. Material från 

varje hälsotema har hälsoinspiratören sedan att tillgå för att kunna användas i det dagliga arbetet. 

För att nå ut med hälsoarbetet till alla anställda i Posten, är förhoppningen att hälsoinspiratörer 

ska finnas på varje arbetsplats. Ett ytterligare steg i Postens hälsoarbete är förmånspaketet, vilket 

innefattar rabatter och förmåner som alla medarbetare har rätt till, såsom friskvårdsbidrag och 

försäkringar (ibid.).

Varje år genomförs Voice i Posten, vilket är en enkätundersökning för alla anställda, med syfte 

att ta reda på om Posten arbetar på rätt sätt med att nå medarbetar- och ledarskapsmålen; högt 

engagemang, god hälsa och ett bra arbetsresultat (Posten Sverige AB, 2010). I enkäten blir 

medarbetarna tillfrågade om ledarskaps- och medarbetarskapskriterier, samt om deras enhet 

arbetar strukturerat med hälsofrämjande åtgärder i syfte att förebygga och minska sjukfrånvaro, 

något som 71 % av Postens anställda ansåg i undersökningen för 2010. Resultatet visar därmed 

att en stor del av Postens medarbetare tar del av ett strukturerat hälsofrämjande arbete på sin 

arbetsplats, medan den resterande delen av medarbetarna möjligen tar del av ett aktivt, men ej 

strukturerat hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

2. SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka vilken inställning chefer i Posten har till

hälsoinspiratörer.

2.1 Frågeställningar  

 Varför väljer chefer att arbeta med hälsoinspiratörer?

 Varför väljer chefer att inte arbeta med hälsoinspiratörer?

 Hur väljer chefer utan hälsoinspiratörer att arbeta hälsofrämjande?
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 Upplever chefer att arbetet med hälsoinspiratörer gett någon effekt?

 Finns det skillnader i chefers förväntade effekter av att arbeta eller inte arbeta med 
hälsoinspiratörer?

3. METOD

3.1 Design

Studien är en empirisk deskriptiv design av kvalitativ karaktär. En kvalitativ design syftar till 

att få en förståelse för människors upplevelser av sin egen verklighet, sin syn på sig själva och 

sin relation till omgivningen (Hartman, 2004). Av det skälet ansågs en kvalitativ metod vara 

mest lämplig för att kunna besvara syftet med denna studie, vilket var att undersöka vilken 

inställning chefer i Posten har till hälsoinspiratörer. 

3.2 Urval och undersökningsgrupp

Utgångspunkten till denna undersökning var att 16 chefer från Posten skulle ingå, varav åtta 

chefer skulle arbeta med hälsoinspiratörer på sina arbetsplaster, medan resterande åtta inte 

skulle göra det. Då denna undersökning utfördes på uppdrag av Posten, gjordes två 

bekvämlighetsurval av uppdragsgivaren, då denne hade kännedom om vilka chefer i Posten 

som arbetade med hälsoinspiratörer, respektive vilka som inte gjorde det. De båda 

bekvämlighetsurvalen innefattade fler chefer än åtta, då tanken var att samtliga chefer inte 

skulle ha intresse för, eller möjlighet att delta. Syftet med dessa urval var även att finna chefer 

från olika delar av Sverige, i avsikt att få en geografisk spridning av deltagare. Ett 

bekvämlighetsurval innebär enligt Hartman (2004) att respondenterna är sådana som kan vara 

lätta att finna genom exempelvis annonsering, eller som kan finnas tillgängliga i ens 

omgivning. Bekvämlighetsurval ansågs i denna undersökning vara ett lämpligt val, då 

svårigheter fanns att i administrativa listor över chefer finna dem som valt att inte arbeta med 

hälsoinspiratörer. Utifrån urvalen kontaktades 18 chefer, vilket slutligen resulterade i en 

undersökningsgrupp av 16 chefer, då två chefer avböjde att delta. 

De chefer som deltagit i studien har kommit från olika arbetsplatser i Posten och från olika 

geografiska områden. I den chefsgrupp som arbetade med hälsoinspiratörer ingick sex kvinnor 

och två män. Dessa hade arbetat inom posten mellan 3 - 30 år och hade arbetat på sina 

nuvarande positioner från mindre än ett år och upp till 11 år. Samtliga hade arbetat på andra 
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områden eller befattningar inom Posten, innan de börjat arbeta på sina nuvarande 

chefspositioner. I den andra chefsgruppen, som inte arbetade med hälsoinspiratörer, ingick två 

kvinnor och sex män, vilka hade arbetat inom Posten mellan 5 - 35 år. Cheferna hade arbetat på 

sina nuvarande positioner från ett knappt år och upp till nästan 20 år och samtliga hade haft 

andra befattningar inom Posten tidigare.     

3.3 Datainsamlingsmetod

Data till denna undersökning har samlats in genom öppna halvstrukturerade telefonintervjuer. 

Halvstrukturerade intervjuer kan betraktas som den viktigaste intervjumetoden då den 

innefattar flexibilitet som balanseras av struktur, vilket resulterar i god kvalitet av insamlad 

data (Gillham, 2008). Då intervjupersonerna kom från olika delar av Sverige ansågs 

halvstrukturerade telefonintervjuer vara den bästa metoden för att kunna besvara studiens syfte, 

då en intervjusituation ger möjlighet till innehållsrika och komplexa svar (Trost, 2009) . 

Till telefonintervjuerna konstruerades två intervjuguider, en för chefer som valt att arbeta med 

hälsoinspiratörer och en för chefer som valt att inte göra det. Detta skedde i samråd med hand-

ledare och uppdragsgivare för att säkerställa att frågorna kunde ge svar på undersökningens 

syfte och frågeställningar, samt för att se till att uppdragsgivaren kunde få svar på det som var 

av intresse för dem. De slutliga intervjuguiderna innefattade 30 frågor till chefer som valt att 

arbeta med hälsoinspiratörer och 26 frågor till dem som valt att inte göra det (Se Bilaga 1 och 

2). En intervjuguide är enligt Hartman (2004) viktig att förbereda inför en intervjusituation och 

bör innefatta de teman som är av intresse och relevans för undersökningen. Enligt Trost (2009) 

är de första frågorna i en intervjusituation viktiga då dessa kan bli avgörande för hur den 

resterande delen av intervjun kommer fortlöpa. Av vikt kan därför vara att inleda en intervju 

med allmänna frågor som har ett samband med det ämne som ska studeras (ibid.). De slutliga 

intervjuguiderna inleddes därför med bakgrundsfrågor, vilket berörde antal arbetsår i Posten, 

respektive på nuvarande position, för att därefter övergå till intervjufrågor som konstruerats för 

att kunna besvara studiens syfte. Utifrån syftet var det av intresse att fråga cheferna om deras 

syn på hälsa, deras hälsofrämjande arbete och val av hälsoinspiratör, vilka uppfattningar de 

hade till arbete med hälsoinspiratörer, hur de såg på sin egen roll, sitt ansvar och sin betydelse 

för medarbetarnas hälsa, samt hur de såg på arbetet med hälsa i ett framtida perspektiv. 

3.4 Tillvägagångssätt

Utifrån bekvämlighetsurvalet togs en första kontakt med samtliga chefer via telefon för att 

berätta om syftet med studien och fråga om intresse fanns för att delta. Cheferna informerades 
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även om att undersökningen utfördes på uppdrag av Postens huvudkontor. Denna första kontakt 

resulterade i att 16 chefer valde att delta, och med dessa bokades tid in för intervju under de 

närmaste dagarna. Vid denna första kontakt informerades om att intervjuerna beräknades ta 30-

40 minuter. Vid intervjutillfällena tillfrågades samtliga om intervjuerna kunde ske via 

högtalartelefon för möjligheten att spela in samtalet via en bandspelare, i syfte att säkerställa att 

inget av det som uppgavs skulle gå förlorat. Syftet med inspelningen var även att kunna rikta 

full uppmärksamhet till intervjupersonerna under intervjuernas gång. Femton chefer gav sitt 

samtycke till detta. Dessa informerades också om att det inspelade materialet skulle raderas, 

efter sammanställning av samtligt inhämtat intervjumaterial. Den sextonde intervjupersonen 

gav inte sitt samtycke till inspelning, vilket innebar att dennes svar antecknades under 

intervjuns gång, för att omedelbart efter intervjun renskrivas. Samtliga chefer informerades om 

att materialet från intervjuerna skulle ges full anonymitet och att det endast skulle finnas 

tillgängligt för undersökaren. Intervjuerna tog slutligen mellan 15 och 34 minuter och 

avslutades med att intervjupersonerna tackades för sin medverkan i undersökningen. Samtliga 

intervjuer utfördes under november månad 2010.  

3.5 Dataanalys

De femton inspelade intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter intervjuerna, 

medan den sextonde intervjun renskrevs direkt efter avslutad intervju. Samtliga intervjuer 

printades sedan ut för att därefter läsas igenom. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av en 

innehållsanalys, vilken enligt Gillham (2008) är en klassisk analysmetod där fokus ligger på att 

analysera text och de mer uppenbara aspekterna av detta. Graneheim & Lundman (2003) menar 

att det är en bra analysmetod för möjligheten att visa likheter och skillnader utifrån 

intervjupersoners svar och därigenom skapa kategorier. Innehållsanalys ansågs därmed vara en 

bra metod för denna studie då det var av intresse att undersöka likheter och olikheter utifrån de 

olika chefskategoriernas inställningar till hälsoinspiratörer. Efter ett flertal genomläsningar av 

samtliga intervjuer, markerades det som ansågs viktigt för studien, för att säkerställa att inget 

viktigt material blivit förbisett, vilket Graneheim & Lundman (2003) menar är en viktig del av 

analysprocessen. Därefter fördes intervjupersonernas svar in i två Excel - dokument för att 

tydliggöra materialet utifrån hur frågorna hade besvarats. Svaren kondenserades sedan, vilket 

innebar att meningarna kortades ner utan att förlora innebörden, för att sedan jämföras med 

varandra. Kategorier bildades slutligen utifrån de teman som behandlats i intervjuguiderna och 

ordnades in i en resultatsammanställning, varpå svaren lades in för att belysa likheter och 
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olikheter. Citat från de olika kategorierna av chefer placerades även in under varje kategori för 

att ytterligare tydliggöra studiens resultat, samt för att öka studiens trovärdighet.  

3.6 Forskningsetiska överväganden

I arbetet med denna undersökning har Vetenskapliga rådets fyra huvudkrav om individskydd, 

nämligen information, konfidentialitet, samtycke och nyttjande, beaktats (Vetenskapsrådet, 

1990). Gällande informationskravet blev samtliga intervjupersoner informerade om syftet med 

undersökningen och om att deras deltagande i undersökningen var helt frivilligt. De 

informerades även om att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de så önskade. Information 

lämnades även om att samtliga intervjusvar skulle behandlas konfidentiellt för att uppnå 

konfidentialitetskravet, samt att det inspelade intervjumaterialet skulle raderas efter 

sammanställning av intervjumaterialet. För att uppnå samtyckeskravet fick även 

intervjupersonerna utan någon påtryckning själva bestämma sig för att delta i undersökningen. 

Samtliga intervjupersoner informerades om att allt intervjumaterial endast skulle användas för 

detta forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet.        

4. RESULTAT

I resultatredovisningen presenteras de olika chefskategorierna genom förkortningar, där chefer 

som valt att arbeta med hälsoinspiratörer benämns som HI – chefer, medan chefer som valt att 

inte arbeta med hälsoinspiratörer blir benämnda som UHI – chefer. Redovisningen av resultatet 

behandlas under elva underrubriker; Hälsa, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen, Val av 

hälsoinspiratör, Positivt med hälsofrämjande arbete, Negativt med hälsofrämjande arbete, 

Stöd i det hälsofrämjande arbetet, Chefens upplevelse av medarbetarnas inställning, Effekter 

av det hälsofrämjande arbetet, Chefens betydelse för medarbetarnas hälsa, Möjligheter för 

hälsofrämjande arbete i framtiden och Farhågor angående hälsofrämjande arbete i framtiden. 

4.1 Hälsa 

Begreppet hälsa betyder enligt HI - chefer att må bra och att ha ett välbefinnande såväl fysiskt 

som psykiskt, där människor kan fungera både i sitt arbete och på sin fritid. En av cheferna 

framhåller vikten av att människor ska ha möjlighet att påverka sin egen hälsa, medan en annan 

understryker vikten av att vara tillfreds med sig själv.   
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Hälsa är ett både psykiskt och fysiskt välmående om jag säger så, 

eller, det är viktigt för att människan ska fungera, både på arbetet och 

på sin fritid. 

Enligt UHI - cheferna innebär hälsa att må bra både fysiskt och psykiskt och att ha ett 

välbefinnande. För dessa chefer betyder hälsa också att orka med sitt arbete, vilket innefattar att 

det ska finnas förutsättningar i arbetet för en god hälsa. 

Hälsa, det är ju rent fysisk att man mår bra och att man orkar utföra 

sitt jobb, men det är ju också en psykisk grej att man, att man känner 

att man orkar med.  

4.2 Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

Samtliga 16 chefer anser sig arbeta hälsofrämjande på sina arbetsplatser. Flera HI - chefer har 

möjligheter att erbjuda sina medarbetare massage, frukt och gymträning på arbetsplatsen, 

medan andra framhåller förmånspaketet som möjlighet till träning utanför arbetstid. I arbetet 

med hälsoinspiratörer väljer huvuddelen av cheferna att låta hälsoinspiratören arbeta med 

daglig pausgympa eller stretch, medan två chefer låter hälsoinspiratören arbeta med informa-

tion om hälsa för att kunna inspirera de andra medarbetarna. Majoriteten av cheferna har också 

hälsa som en stående punkt vid arbetsplatsträffar, för att låta hälsoinspiratören komma till tals. 

Vi har pausgympa på, på morgonen, och sen har de lite eget ansvar 

också att röra lite granna på axlarna när de känner att de behöver. 

Hälften av UHI - cheferna arbetar kontinuerligt med att uppmuntra medarbetarna till att använda 

hjälpmedel, bland annat i form av bärvästar som finns att tillgå i arbetet, för att främja hälsan. 

Två chefer väljer att veckovis erbjuda massage, gemensamma frukostar och frukt för 

medarbetarna, medan en av cheferna erbjuder gymträning på arbetsplatsen. På två arbetsplatser 

framhåller cheferna att det hälsofrämjande arbetet istället utgår från vad medarbetarna gör på sin 

fritid och betonar förmånspaketet som hälsofrämjande möjlighet. 

Ja, det gör vi, alltså i den månen att vi, vi, vi gör det på liksom egen 

basis så att säga, vi uppmanar alltså varandra, så att säga, att göra 

det på fritiden. 
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4.3 Val av hälsoinspiratör

Utifrån gruppen HI – chefer, ligger enligt flera ett stort engagemang och intresse för hälsa till 

grund för detta arbete. Två av dessa menar att det är väsentligt att budskap om hälsa inte bara 

kommer från chefen, utan att fler arbetar mot samma mål. Andra framhåller att grunden för 

arbetet med hälsoinspiratörer var att öka medvetenheten om vikten av en god hälsa, för att få 

välmående medarbetare och för att få verksamheten att fungera.  

Ja, alltså jag vill ju gärna ha medarbetare som mår bra, som trivs, 

som är glada och då är det ju en viktig punkt tycker jag, hälsa. 

Majoriteten UHI - chefer menar att valet att inte arbeta med hälsoinspiratörer beror på 

avsaknad av intresse hos personalen, då ingen vill utveckla ett sådant arbete. En av cheferna 

framhåller dock att arbetsplatsen väldigt ofta har bytt chefer, vilket har inneburit svårigheter att 

inleda ett arbete med hälsoinspiratörer. Huvuddelen av cheferna vill dock börja arbeta med 

hälsoinspiratörer, medan andra upplever brist på tid för sådant arbete.

(…) jag har liksom inte fått någon som har nappat på det, som är 

riktigt, riktigt på och vill känna att de vill utveckla den biten så att 

säga, även fast de är väldigt aktiva privat.  

4.4 Positivt med hälsofrämjande arbete

Av HI - cheferna tycker flera att allt är positivt med att arbeta med hälsoinspiratörer. Flera 

framhåller det som positivt att ha någon som tar tag i arbetet med hälsa, då det annars är lätt att 

glömma bort, till förmån för andra frågor som chefen har ansvar för. Flera chefer betonar också 

det positiva med att ha någon som kan ”få igång” de övriga medarbetarna. 

Ja, alltså framför allt tycker jag att hälsoinspiratören brinner för det 

och det är ett stöd för mig som chef också och det kan vara nyttigt för 

personalen att få höra det av någon annan, hur viktigt det är med 

hälsan, så att det är mycket stöd för mig. 

Majoriteten av UHI – chefer framhåller också att det är positivt att arbeta hälsofrämjande 

eftersom det kan ge friskare och piggare medarbetare, samt färre sjukskrivningar. Två chefer 

framhåller även arbetet som positivt då det kan ”få igång” medarbetarna. 
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Ja, hälsan är så pass viktig alltså, för vi har ju ett slitsamt jobb så det 

är bara positivt att arbeta hälsofrämjande, för att folk inte bara blir 

sjuka och det blir massa sjukskrivningar.  

4.5 Negativt med hälsofrämjande arbete

HI - cheferna är överens om att det är svårt att finna något negativt med detta arbete. Flera 

framhäver dock en vilja att kunna lägga mer tid på det, vilket de ser som omöjligt såsom 

situationen ser ut idag. En av cheferna betonar också vikten av att hitta rätt person, som ska 

kunna inspirera de andra medarbetarna och menar att det inte varit någon svårighet. 

  Nej, det enda som skulle vara är ju det att, det är ju inte riktigt alltid 

de kan få den tiden som skulle behövas och det, det är väl det som är 

negativt i så fall. 

Av UHI - chefer ser majoriteten det hälsofrämjande arbetet endast som positivt. Ett fåtal chefer 

ser dock tid som ett stort hinder, medan en chef ser svårigheten i att få medarbetare att ta till 

sig detta arbete.  

Det är ju att var och en tar inte till sig kanske som man borde göra, 

för man tänker att det är ingenting som berör mig va, att det där är 

ingenting som jag behöver, men det behöver ju alla människor.  

4.6 Stöd i det hälsofrämjande arbetet

Av HI - cheferna använder sig sju av Prenumeration på hälsa och ser det som ett stort stöd i 

arbetet. Workshoparna upplevs som väldigt positiva för att få inspiration, motivation och 

verktyg till det fortsatta arbetet. Cheferna anser också att de teman som berörs är intressanta 

och viktiga för det fortsatta arbetet. Flera chefer framhåller det positiva med att få träffa andra 

hälsoinspiratörer och chefer, för möjligheten att få se hur andra arbetar. Material från dessa 

dagar använder samtliga i arbetet genom att anordna aktiviteter, prata om dem och genom att 

sätta upp affischer. Flera chefer ser dock en förbättringspotential i att kunna använda materialet 

i mycket större utsträckning än vad de gör i nuläget. Prenumerationen får höga betyg från 

samtliga chefer, där flera upplever att det är en tia, medan andra framhåller konceptet som åtta 

eller nio i betyg. Den chef som inte deltar i detta koncept menar att det inte blivit av och att 

stöd och material istället finns att tillgå från träffar i regionen som denna chef arbetar i. 
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Jag tycker den är jätte jättebra, dels så är det ju väldigt, väldigt bra 

föreläsare varje gång och mycket matnyttigt och sen är det ju nyttigt 

att få träffa andra också och få tips och idéer hur andra jobbar. 

Av UHI – chefer upplever majoriteten att de har stöd och hjälp i arbetet från olika parter. Flera 

framhåller att stöd finns att få från olika regionkontor, medan andra menar att det finns att få 

från högre chefer, samt av företagshälsovården. En chef upplever sig dock sakna stöd från 

högre chefer, vilket denne menar försvårar möjligheten att arbeta hälsofrämjande. Det stöd som 

enligt flera chefer finns, används dock inte aktivt.  

Det finns ju en, naturligtvis en vilja på personavdelningen på 

regionkontoret om jag bara frågar så känner jag att jag vet att jag får 

hur mycket hjälp jag vill.

4.7 Chefens upplevelse av medarbetarnas inställning 

Samtliga HI - chefer är överens om att arbetet med hälsoinspiratörer påverkar medarbetarna 

positivt. Majoriteten upplever en positiv inställning hos medarbetarna till det hälsofrämjande 

arbetet och till varför detta arbete utförs. Flera chefer ser också en mer positiv inställning hos 

medarbetarna efter aktiviteterna. Samtliga menar dock att arbetet har varit ifrågasatt från 

medarbetarna, men att fler och fler blivit positivt inställda till det. En del chefer ser dock ett 

visst motstånd fortfarande och menar att det är en lång process att få samtliga medarbetare 

positivt inställda. 

Ja, alltså det man ser är ju vid gympa så där, så är de ju positiva, det 

är ju lite mer positivt också efteråt, det känns som att det, det är en bra 

grej, att de får röra på sig och få känna att nu har vi försökt träna, jag 

tror att de känner att det är positivt.    

Av UHI - chefer tror samtliga att ett arbete med hälsoinspiratörer skulle påverka medarbetarna 

positivt, då de har fått höra från andra chefer och medarbetare i Posten att arbetet med 

hälsoinspiratörer upplevs så. Flera chefer framhåller också tron på att arbetet kräver rätt person 

som kontinuerligt arbetar aktivt med det, för att få med sig de övriga medarbetarna. En chef 

tror dock att det kan vara svårt att få medarbetarna positivt inställda till ett sådant arbete.
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Jag tror det är positivt, ja hittar man rätt människa som folk gillar och 

tycker om, så tror jag den människan får med sig de andra också. 

4.8 Effekter av det hälsofrämjande arbetet

Samtliga HI – chefer upplever positiva effekter av arbetet med hälsoinspiratörer. Flera chefer 

upplever en ökad medvetenhet bland medarbetarna, med en ökad fysisk aktivitetsnivå även på 

fritiden. Av de åtta cheferna har sju även kunnat se en minskning av sjukfrånvaron. Den 

åttonde har nyligen inlett detta arbete och därför inte hunnit se någon sådan effekt ännu. Två 

chefer framhåller även att flera medarbetare har blivit av med smärta till följd av detta arbete.

Ja, det, det måste jag säga för om jag bara ser på några här då så 

hade vi en sjukfrånvaro i början på 2005, så låg vi någonstans på 5-6 

% och nu vid sista två utfallen så ligger vi under 3 %.

Majoriteten av HI - chefer ser även en bättre stämning och ökad trivsel på arbetsplatsen som ett 

resultat av arbetet med hälsoinspiratörer. Samtliga upplever även en gladare och piggare 

personalgrupp som följd, då flera erfar att aktiviteterna som utförts gett en ökad energi till 

resten av arbetsdagen. HI - cheferna är också övertygade om att skillnader finns mellan 

arbetsplatser där arbete med hälsoinspiratörer utförs till skillnad från dem där det inte finns. 

Skillnaden beskrivs som att begreppet hälsa som en följd av det får större fokus, vilket ökar 

medvetenheten hos medarbetarna och ger en känsla av att arbetsgivaren bryr sig om dem. 

Ja, det tror jag, det är jag 100 säker på, ja det tror jag. Jag tror liksom 

att just den här medvetenheten om hur viktigt det är att rå om sin egen 

hälsa, det tror jag liksom, att det skiljer sig nog från varje arbetsplats, 

så att säga om man arbetar aktivt med hälsa eller om man inte gör det. 

Av UHI – cheferna upplever flera att arbetet med att uppmuntra medarbetare till att använda 

hjälpmedel har gett effekt genom att fler använder sig av dem och är positivt inställda till dem. 

Cheferna som erbjuder gemensam frukost ser också att personalgruppen kommer ner i varv och 

får en god bas att stå på, vilket fått till följd att medarbetarna är gladare och piggare på arbetet. 

Andra upplever också en trevligare och mer kamratlig anda på arbetsplatsen. Flera chefer 
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framhåller också att många medarbetare är aktiva på sin fritid, vilket även påverkar de övriga 

medarbetarna till att bli mer medvetna om vikten av en god hälsa.  

Ja, gemensamma frukostar har det blivit stor skillnad sen vi började 

med. Det ger en god bas att stå på så man orkar mycket mer, man blir 

inte lika trött, det, det är lite stämningshöjande också.

UHI - cheferna är alla övertygade om att ett hälsofrämjande arbete kan minska sjukskrivningar. 

Flera framhåller dock att även de har ett högt frisktal. Hälften av cheferna tror också att det kan 

finnas en skillnad mellan personalgrupper som har en hälsoinspiratör och de som inte har det. 

Skillnaden tror de kan bestå av en friskare, piggare och mer positiv personalgrupp. Andra har 

dock svårt att se om en skillnad kan finnas på grund av brist på erfarenhet av att arbeta med 

hälsoinspiratörer. Dessa betonar att hälsa på arbetsplatsen även påverkas av andra faktorer, 

såsom exempelvis trivsel. 

4.9 Chefens betydelse för medarbetarnas hälsa

Samtliga 16 chefer upplever att de som chefer har ett betydande ansvar för medarbetarnas 

hälsa. Samtliga HI - chefer anser dock att medarbetarna har huvudansvaret för sin hälsa, men 

att de som arbetsgivare har ansvar att inspirera medarbetarna och att ge dem verktyg, såsom 

hjälpmedel och hälsofrämjade åtgärder för att medarbetarna ska må bra och lättare kunna 

utföra sitt arbete. Majoriteten anser också att det som chef är viktigt att visa en positiv 

inställning till det hälsofrämjande arbetet och att visa vilka hälsovinster det kan ge, i syfte att få 

medarbetarna att förstå betydelsen av det. Samtliga anser också att det är viktigt att stödja 

hälsoinspiratören i dennes arbete genom att ge tid till arbetet och upplever på så sätt att de 

påverkar det hälsofrämjande arbetet. Vissa chefer anser dessutom att det är viktigt att vara 

pådrivande och uppmuntrande, samt att komma med idéer om hur arbetet kan utvecklas. 

Jag tycker det är jätteviktigt som chef att man, om man står för det, 

hälsa, och tycker att det är viktigt, då ska man visa det utåt mot 

personalen. 

Samtliga HI - chefer upplever sig vara förebilder för medarbetarna och flera av dem betonar 

vikten av att delta i aktiviteterna som hälsoinspiratörerna håller i. Flera HI - chefer framhåller 

också sitt ledarskap, där det upplevs som viktigt att vara tydlig och trygg, för att skapa en god 
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arbetsmiljö och hälsa för medarbetarna. Att bidra till en trevlig arbetsplats med god stämning 

genom att visa omsorg, vara lyhörd, samt att se och bekräfta medarbetarna anser andra vara en 

viktig del av ansvaret. Ett par HI - chefer tycker även att det ligger i deras ansvar att uppmuntra 

medarbetarna till en aktiv fritid. 

Det bygger väldigt mycket på tryggheten som jag, i ledarskapet som 

jag tror är jätteviktigt, för har man ett tryggt ledarskap, ett tydligt och 

tryggt ledarskap, så tror jag att man skapar en trygg tillvaro för 

medarbetarna också, som, som gör att de mår bra.    

Av UHI - cheferna upplever samtliga att de som arbetsgivare har ett ansvar för medarbetarnas 

hälsa, men poängterar att huvudansvaret ligger på den enskilde individen att ta hand om sin 

hälsa för att orka med sitt arbete. Hälften av cheferna menar att ansvaret för medarbetarnas 

hälsa ligger i att ha välmående medarbetare, där flera menar att arbetsplatsen ska kunna erbjuda 

möjligheter för en god hälsa både på och utanför arbetsplatsen. Majoriteten känner att de har en 

viktig roll i att få igång ett mer aktivt hälsofrämjande arbete och menar att de även kan avsätta 

resurser för ett sådant arbete. De upplever dock behovet av att kunna delegera arbetet till någon 

annan. Flera chefer framhåller att tyngdpunkten i deras ansvar ligger i att vara öppen och tydlig 

i sitt ledarskap, att kunna se och fånga upp signaler, samt att bekräfta medarbetarna. Ett par 

chefer framhåller också vikten av att vara ett gott föredöme för medarbetarna genom att tala 

gott om hälsofrämjande åtgärder, i syfte att göra medarbetarna positivt inställda till det. 

Huvuddelen av cheferna upplever sig dock inte vara en förebild för medarbetarna. 

Det gäller ju att se människorna, om man säger, ja, att vara lite vaken 

på reaktioner och, humör och hela den här biten och då gäller det ju 

för mig som chef att vara öppen för alla möjliga varianter som finns.   

4.10 Möjligheter för hälsofrämjande arbete i framtiden

I framtiden menar majoriteten av HI - chefer att arbetet med hälsa blir ännu viktigare, då 

organisationen kommer att förändras med ett allt högre arbetstempo som följd. Flera chefer 

framhåller betydelsen av att skapa goda förutsättningar för medarbetarna, genom olika 

hälsofrämjande åtgärder. Förhoppningar finns också hos flertalet att vidareutveckla det 

hälsofrämjande arbetet och hitta ytterligare möjligheter att främja hälsan hos medarbetarna. 
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Ja, jag hoppas och det jag känner lite grann, det är ju att hälsan har 

kommit lite mer i fokus, att man jobbar just mer med hälsa ute på 

kontoren, att man förstår hur viktig den punkten är, så att min 

förhoppning är ju att vi ska jobba vidare och kanske ännu mer jobba 

med våra hälsoinspiratörer än vad vi gör i dagens läge.

Av UHI - chefer anser flertalet att större fokus behöver läggas på hälsofrämjande arbete i 

framtiden, för att därigenom få friskare och hållbarare personal med lägre sjukskrivningar och 

kostnader som följd. Flera chefer framhåller att detta blir allt viktigare i framtiden då 

organisationen kommer att genomgå stora förändringar. Att börja förbereda sig inför de 

organisationsförändringar som kommer att ske, genom att bli mer fysiskt aktiv och genom att 

hitta hjälpmedel anser flera chefer vara viktigt för att lättare orka med arbetet i framtiden. 

Det här med att vara aktiv och hålla sig i trim, och hälsa och så ute på 

arbetsplatserna, och hitta hjälpmedel det blir ännu viktigare framöver 

för att orka med det, och det blir slimmat mer och mer hela tiden och 

så tajtare, så att det är någonting som vi ska bedriva i framtiden.            

4.11 Farhågor angående hälsofrämjande arbete i framtiden

Flera HI - chefer ser tidsbrist som ett stort hinder för att arbeta hälsofrämjande i framtiden. 

Även besparingar ses som ett bekymmer då risken finns att vinsten av det hälsofrämjande 

arbetet glöms bort eller blir bortprioriterat. Ytterligare en farhåga är att inspirationsmöjligheter 

såsom Prenumeration på hälsa kommer att prioriteras bort, vari risken finns att det 

hälsofrämjande arbetet kommer att dala. 

Jag skulle ju önska att det fanns mera tid i, i organisationen och det, 

det är väl den farhågan man har, att man tajtar till för mycket och att 

allting sånt här som är extra som kanske ändå får folk att må bra, att 

det inte ryms i produktionen. 

Bland UHI – cheferna ser två chefer tidsbrist som en stor svårighet för att kunna arbeta 

hälsofrämjande, då färre medarbetare i framtiden ska utföra mer arbete. 
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Ja, alltså farhågorna, det kan jag ju säga att det är ju framför allt 

tiden, det vi ju inte har är ju tid, man ska ju hitta tid överallt för att 

producera och för att kunna prestera bättre resultat och då är det 

svårt att ta den tiden ifrån produktionen.

En UHI - chef framhåller att det hälsofrämjande arbetet är motsägelsefullt gentemot de 

förändringar som sker i organisationen. Resterande UHI – chefer ser dock endast möjligheter 

inför framtiden. 

5. DISKUSSION
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och metod. Diskussionsavsnittet avslutas med ett 

slutord där förslag på fortsatt forskning även diskuteras utifrån studiens resultat.   

5.1 Resultatdiskussion

5.1.1 Hälsa

De två chefskategorierna som ingick i denna undersökning hade liknande definitioner av 

begreppet hälsa, då de framhöll att hälsa var att må bra eller att ha ett välbefinnande både 

fysiskt och psykiskt. Synen på hälsa har därmed likheter med definitionen av hälsa från WHO, 

vilken innefattar såväl fysiska, psykiska som sociala faktorer (WHO, 1986). De olika 

chefskategorierna framhöll dock betydelsen av en god hälsa på olika sätt. UHI - chefer 

betonade vikten av att orka med sitt arbete, vilket innebar att förutsättningar ska finnas på 

arbetet för en god hälsa, medan HI - cheferna även såg att människor ska kunna fungera på sin 

fritid, genom att ha möjlighet att påverka sin egen hälsa och genom att vara tillfreds med sig 

själva. Intressant är att UHI - cheferna framhåller att förutsättningar ska finnas på arbetet för en 

god hälsa, då det kan tolkas som att dessa valt att inte skapa förutsättningar för en god hälsa på 

arbetet i lika stor utsträckning som HI - cheferna. 

5.1.2 Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

Alla chefer upplevde sig arbeta hälsofrämjande, dock i olika utsträckning. HI – cheferna lade 

fokus vid arbetet med hälsoinspiratörer, medan flera UHI – chefer fokuserade på att uppmuntra 

medarbetarna till att använda hjälpmedel i arbetet. Då UHI – cheferna tidigare framhållit att 

förutsättningar ska finnas i arbetet för en god hälsa, är frågan om arbetet med hjälpmedel är de 

förutsättningar som avsågs. Det är också intressant att UHI – cheferna framhåller arbetet med 
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hjälpmedel som hälsofrämjande arbete, då det utifrån Postens hälsolinje snarare kan 

kategoriseras som förebyggande av ohälsa (Posten Norden: Enhet hälsa, 2010). Detta kan dock 

bero på en bristande medvetenhet om hälsolinjen. Av vikt kan därmed tänkas vara att 

medvetandegöra cheferna om ett hälsofrämjande arbete, i syfte att få dem att utöka det aktiva 

hälsofrämjande arbetet. Som framhållits i introduktionen har arbetsplatsen stor betydelse för 

människors val av livsstil (Prevent, 2001). Intressant att fråga sig är om HI – cheferna har insett 

den betydelsen i större utsträckning än UHI – cheferna, eller om båda chefskategorierna anser 

att detta är viktigt, med tanke på att samtliga upplever sig arbeta hälsofrämjande. Huvuddelen 

av HI – chefer i denna undersökning var kvinnor, medan huvuddelen UHI – chefer var män. 

Intressant att fråga sig är om kvinnor i större utsträckning än män väljer att arbeta med 

hälsoinspiratörer och varför de i sådana fall väljer att göra det? Är det så att kvinnor har ett 

större intresse för hälsa än män och därmed tar med sig det i sitt arbete? Postens Voice 

undersökning för 2010 visade dock att 71 % av Postens anställda ansåg sig ta del av ett 

strukturerat hälsofrämjande arbete (Posten Sverige AB, 2010), vilket bör innebära att både 

manliga och kvinnliga chefer i Posten valt att arbeta med hälsoinspiratörer.  

5.1.3 Val av hälsoinspiratör

Valet att arbeta med hälsoinspiratörer grundade sig enligt flera HI – chefer på att öka 

medvetenheten om vikten av en god hälsa, för att få välmående medarbetare och för att få 

verksamheten att fungera. Likheter finns därmed med resultaten från Downey & Sharps studie 

(2007) där de visar att motivet till att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen var tanken om att 

det var ekonomiskt lönsamt. Säkerligen ligger dock även ett moraliskt motiv bakom valet att 

arbeta med hälsoinspiratör. Downey & Sharp (2007) och Eriksson, Axelsson & Axelsson 

(2010) visade också att personalchefer saknade makt att avsätta resurser till hälsofrämjande 

arbete. Detta upplevde även en del av UHI – cheferna, då de framhöll tidsbrist som orsak till att 

inte arbeta med hälsoinspiratörer. Majoriteten av UHI – cheferna framhöll dock en vilja att 

arbeta med hälsoinspiratörer, men att en avsaknad av intresse hos medarbetarna gjorde att detta 

inte var möjligt. Det kan därmed tolkas som att cheferna ansåg att det hälsofrämjande arbetet är 

viktigt, vilket även Linnan et. al. (2007) visat, då 75 % av cheferna ansåg att det var mycket 

viktigt att arbeta hälsofrämjande på företaget. Det kan därmed antas att cheferna har förstått 

betydelsen av att arbeta utifrån ett salutogent synsätt på hälsa, med fokus på friskfaktorer i syfte 

att främja och vidmakthålla en god hälsa (Antonovsky, 2004). Intressant utifrån det salutogena 

synsättet är hur UHI – medarbetarna hanterar stressorer, då det kan upplevas som att dessa 

medarbetare inte får tillgång till stärkande faktorer via arbetet, på samma sätt som HI –
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chefernas medarbetare. Då resultatet dock visade att flera UHI – chefer framhöll att de hade ett 

högt frisktal, kan det antas att andra faktorer finns som kan påverka medarbetarna till en god 

hälsa. Utifrån resultatet är det intressant att fråga sig varför UHI – cheferna inte upplever att det 

finns intresse hos medarbetarna till att arbeta med hälsoinspiratörer och om chefen själv har en 

roll i att skapa ett sådant intresse? Då chefen har det främsta ansvaret för medarbetarna på

arbetsplatsen, kan det diskuteras om de inte också har ett ansvar att nå medarbetarnas intresse, 

för att kunna inleda ett mer utbrett hälsofrämjande arbete. 

5.1.4 Positivt och negativt med hälsofrämjade arbete

Samtliga chefer ansåg att ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är positivt. Vikten av att ha 

en person som arbetar aktivt med detta framhöll HI – cheferna som positivt då det kunde få 

igång övriga medarbetare. Även UHI – chefer hade tankar om det, utöver att det kunde ge 

friskare personal. Intressant är att det som UHI – cheferna framhöll som positivt, var sådant de 

trodde att arbetet kunde ge och inte det positiva med arbetet som i dagsläget utförs, vilket 

tydliggör att cheferna har en positiv inställning till hälsoinspiratörer. Detta kan vara ett resultat 

av folkhälsopolitikens målområde 4, hälsa i arbetslivet (Ågren, 2003), då en medvetenhet 

säkerligen finns hos chefer om att arbetsrelaterad ohälsa har varit hög och att det därför är av 

vikt att göra arbetsplatsen hälsosam. Prevent (2001) framhåller att chefer med en positiv 

inställning till hälsofrämjande arbete har stora möjligheter att inspirera medarbetarna till att 

göra hälsosamma val. Vad som kan ifrågasättas är om UHI - cheferna når ut med dessa 

inställningar och om de är medvetna om att deras inställning i denna fråga kan påverka 

medarbetarna? 

Flera UHI – chefer såg tiden som ett hinder för arbetet, samt svårigheten i att få folk att ta till 

sig arbetet. Frågan är därmed om chefens syn på hinder för arbete med hälsoinspiratörer har 

bidragit till svårigheten att få ett intresse hos medarbetarna? Även HI – chefer framhöll tid som 

en faktor, men önskade istället att de kunde lägga mer tid på arbetet, samtidigt som betoning 

även lades på att finna rätt person för arbetet. Utifrån detta resultat är det intressant att cheferna 

framhåller samma faktorer som påverkar utförandet av arbetet, dock med olika inställningar till 

dessa faktorer. Detta resultat har därmed stora likheter med resultaten från Skagerts forskning 

(2010) som visade att ledares strategier för medarbetares hälsa var relaterat till deras syn på 

resurser, då brist på resurser var hinder för utveckling av hälsa och organisation, medan 

förbättring av resurser sågs som möjlighet för en sådan utveckling. 
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5.1.5 Stöd i det hälsofrämjande arbetet 

Majoriteten av cheferna upplevde att de har stöd från olika parter i det hälsofrämjande arbetet. 

En av UHI – cheferna menade dock att stöd från dennes chef saknas, vilket försvårat

implementering av ett hälsofrämjande arbete. Detta visade även Eriksson, Axelsson& 

Axelssons studie (2010), där det framhölls att ett hälsofrämjande ledarskap är av största vikt för 

att kunna utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Källestål et. al. (2004) framhåller att ett 

engagerat ledarskap är av stor vikt för att lyckas med sådant arbete, vilket även Postens centrala 

hälsoenhet har betonat (Posten Norden: Enhet hälsa, 2010). För att lyckas nå övriga chefer till 

att arbeta hälsofrämjande i Posten, antyder resultatet att utbildning av högre chefer är viktigt, 

då stöd från dessa kan vara väsentligt för implementering av ett hälsofrämjande arbete. 

5.1.6 Chefens upplevelse av medarbetarnas inställning

Majoriteten av HI – chefer ser en positiv inställning till arbetet med hälsoinspiratörer hos 

medarbetarna, men samtliga framhåller att det funnits motstånd. Även flera UHI – chefer ser en 

svårighet i att få medarbetarna positivt inställda. Eftersom även HI – chefer har sett den 

svårigheten, är frågan om UHI – cheferna känner till det, något som kan ha förstärkt deras 

tankar om vilka svårigheter arbetet kan innebära. Källestål et. al. (2004) menar dock att det i ett 

hälsofrämjande arbete är viktigt att se arbetet som en process under ständig utveckling, vilket 

resultatet från HI – cheferna visat, då majoriteten nu ser en positiv inställning. Naidoo & Wills 

(2009) framhåller att arbetsplatsen innefattar stöd och grupptryck från kollegor, vilket kan 

uppmuntra medarbetare till att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Detta kan tänkas vara en 

möjlig orsak till att allt fler HI – chefer nu ser en positiv inställning bland medarbetarna. För att 

lyckas nå UHI – cheferna är frågan om ett ökat fokus bör läggas på att utbilda dem, i syfte att 

stärka deras positiva inställning. Då en del av HI – cheferna fortfarande såg ett visst motstånd 

från medarbetarna, kan det också vara intressant att utveckla särskilda strategier för 

hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser i syfte att nå alla grupper av anställda, enligt 

slutsatserna från Huang, Li & Tang (2010). Detta kan vara viktigt att ta med sig i det fortsatta 

hälsofrämjande arbetet, då förhoppningen i Posten finns att nå ut med hälsoarbetet till alla 

medarbetare (Posten Norden: Enhet hälsa, 2010).   

5.1.7 Effekter av det hälsofrämjande arbetet

Samtliga HI – chefer ser goda effekter av det hälsofrämjande arbetet. Effekter som framhållits 

är en ökad medvetenhet och fysisk aktivitetsnivå, samt minskad sjukfrånvaro och smärta, vilket 

Källestål et. al. (2004) menar att ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan ge. Resultatet 
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har även likheter med forskningsresultatet som Linnan et. al. (2007) visat, där 80 % av cheferna 

ansåg att hälsofrämjande arbete förbättrade anställdas hälsa och 26 % ansåg att den finansiella 

stabiliteten skulle förbättras till följd av arbetet. Resultatet från denna studie pekar dock på att 

samtliga trodde att den finansiella stabiliteten skulle förbättras, då även UHI – cheferna var 

övertygade om att arbete med hälsoinspiratörer skulle minska sjukskrivningar. Då resultatet 

visat en minskad sjukfrånvaro, är det intressant att notera att ledares strategier för och syn på 

arbetsrelaterad hälsa, hade stor effekt på en ökad frisknärvaro i de fall hälsofrämjande arbeten 

hade som mål att öka personalens hälsomedvetande (Dellve, Skagert & Vilhelmsson, 2007). Då 

flera HI – chefer framhöll att valet att arbeta med hälsoinspiratörer var att öka medvetenheten, 

kan det tolkas som att de effekter som visats till stor del har att göra med ledaren. Det är också 

intressant, då Posten utgått ifrån att chefens inställning till och engagemang för hälsoarbetet, är 

en viktig förutsättning för att nå goda resultat (Posten Norden: Enhet hälsa, 2010). 

HI – cheferna och vissa UHI – chefer såg även effekt i form av en gladare och piggare 

personalgrupp, samt en bättre stämning och ökad trivsel på arbetsplatsen. Detta tyder på att 

gemensamma aktiviteter som utförs på arbetsplatsen är positiva för att skapa ett gott 

arbetsklimat. Även Arnesson & Ekberg (2005) visade ett förbättrat socialt stöd och en ökad 

samhörighet i arbetsgruppen till följd av hälsofrämjade interventioner på arbetsplatser. Likaså 

har Tveito & Eriksen (2008) visat att hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen kan 

förbättra arbetssituationen. Då resultatet visade att även UHI – chefer såg ett förbättrat 

arbetsklimat till följd av att ha arbetat med hälsa, samt att flera framhöll ett högt frisktal, kan 

det ifrågasättas om ett arbete med hälsoinspiratörer är nödvändigt. Eftersom folkhälsopolitiken 

har framhållit vikten av att motverka ohälsa i arbetslivet genom att göra arbetsplatser 

hälsosamma (Ågren, 2003), kan det antas att hälsoinspiratörer på arbetsplatsen är av stor vikt. 

Utifrån ett salutogent synsätt (Antonovsky, 2004), kan det också tolkas som att ett 

hälsofrämjande arbete är viktigt för att de stressorer man kan uppleva i arbetet ska kunna 

motverkas genom stärkande av friskfaktorer. Resultatet visade vidare att hälften av UHI –

cheferna trodde att det fanns skillnader mellan arbetsplatser med respektive utan en 

hälsoinspiratör. Detta resultat är intressant då UHI – cheferna samtidigt trodde att arbete med 

hälsoinspiratörer skulle påverka medarbetarna positivt och kunna minska antalet 

sjukskrivningar. En tendens finns därmed att cheferna kan ha framhållit det för att inte utpeka 

sin egen arbetsplats som ohälsosam, samtidigt kan dock en osäkerhet finnas gällande vilka 

effekter arbetet kan ge. 
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5.1.8 Chefens betydelse för medarbetarnas hälsa 

Resultatet visade att alla HI – chefer ansåg sig vara förebilder för sina medarbetare, något som 

huvuddelen av UHI – cheferna inte ansåg sig vara. Samtliga 16 chefer framhöll dock sitt ansvar 

för medarbetarnas hälsa som betydande, men betonade att individen själv har huvudansvaret.

Detta framhålls även av Prevent (2001) som menar att val av livsstil är individens beslut, vilket 

innebär att företag endast kan skapa förutsättningar och erbjuda möjligheter för medarbetare att 

göra hälsosamma val, något som även cheferna i denna studie ansåg som viktigt. Majoriteten 

av UHI – cheferna menade att deras roll var att få igång ett aktivare hälsofrämjande arbete, 

vilket antyder att de inte upplever sig erbjuda tillräckliga möjligheter i dagsläget. Samtliga 

chefer framhöll ledarskapet som betydelsefullt, där vikt lades vid att vara öppen och tydlig, 

samt att se och bekräfta medarbetarna. Tierney (1999) framhåller att en god relation mellan 

chef och arbetsgivare har stor betydelse för medarbetares förändringsbenägenhet och för 

arbetsklimatet. Då HI - cheferna i större utsträckning än UHI – cheferna upplevde goda effekter 

av det hälsofrämjande arbetet, kan det tolkas som att de lyckats bättre med att skapa en god 

relation till medarbetarna och därmed påverkat effekterna av arbetet. Genom tolkningen att HI 

– cheferna lagt större resurser på ett hälsofrämjande arbete, finns också möjligheten att 

medarbetarna känner att chefen bryr sig om dem i större utsträckning, vilket även kan ha 

inneburit en större tilltro till ledarskapet, något som i sin tur kan ha främjat goda effekter av det 

hälsofrämjande arbetet. Gilbreath & Benson (2004) har visat att en chefs beteende har stor 

betydelse för medarbetares välbefinnande. Utifrån detta kan man fundera över om HI –

chefernas medarbetare har ett bättre välbefinnande, mot bakgrund av att dessa chefer såg sig 

som förebilder, vilket huvuddelen av UHI – cheferna inte upplevde sig vara. 

5.1.9 Möjligheter och farhågor för hälsofrämjande arbete i framtiden

Inför framtiden ser både HI- och UHI – chefer att större fokus behöver läggas på 

hälsofrämjande arbete för att skapa en friskare och mer hållbar personalgrupp, då 

organisationsförändringar kommer att innebära hårdare arbete. Detta visar att cheferna har 

förstått betydelsen av att arbeta utifrån ett salutogent synsätt (Antonovsky, 2004), för att stärka 

friskfaktorer och motverka stressorer. Samtidigt ser dock cheferna tidsbrist och besparingar 

som stora farhågor inför framtiden. En UHI - chef framhöll att det hälsofrämjande arbetet var 

motsägelsefullt mot bakgrund av de förändringar som sker i organisationen, vilket även 

Eriksson, Axelsson & Axelsson (2010) har visat. Detta visar olika sätt att se på resurser, vilket 

reflekteras i att brist på resurser i form av budget och anställda ses som hinder för utveckling av 

hälsa, medan förbättring av resurser ger goda möjligheter för sådan utveckling (Skagert, 2010). 
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I och med att både HI – och UHI – chefer framhållit att det hälsofrämjande arbetet blir än 

viktigare i framtiden, är förhoppningen att de väljer att se arbetet som en möjlig förbättring av 

resurser, vilket därmed bör främja utvecklingen av ett hälsofrämjande arbete. Eftersom Posten 

har valt att göra stora satsningar för att nå ut med budskap om hälsa till alla anställda, bör det 

också innebära att stor vikt kommer att läggas vid att få det hälsofrämjande arbetet att fortgå. 

5.2 Metoddiskussion

Till denna undersökning utfördes ett bekvämlighetsurval. Denna urvalstyp kan ifrågasättas, då 

ett sådant urval förmodligen inte kan ge en representativ bild över chefer i Posten och deras 

inställning till hälsoinspiratörer. För att kunna ge en representativ bild av populationen, var 

tanken till en början att urvalet skulle ske slumpmässigt. Då svårigheter fanns att finna de 

chefer som valt att inte arbeta med hälsoinspiratörer, valdes detta alternativ bort. I det fall 

urvalet skulle ha skett slumpmässigt, kan det återigen ifrågasättas om urvalet hade blivit 

representativt för samtliga chefer i Posten, då urvalet endast innefattade 16 chefer. Rimligt att 

anta är att inte heller det urvalet blivit representativt för populationen, vilket innebär att 

urvalstypen troligen inte påverkat undersökningens överförbarhet. Detta framhålls även utav 

Trost (2008) som menar att kvalitativa studier baseras på små urval, vilket får till följd att 

urvalen inte blir representativa för populationen. För möjligheten att göra fler studier som 

denna, i ett försök att få en representativ bild av populationen, har dock tillvägagångssättet 

beskrivits i detalj, vilket enligt Trost (2009) även ökar studiens trovärdighet.  

Då urvalet gjordes av en kontaktperson hos uppdragsgivaren, kan detta ha inneburit att 

resultatet blivit snedvridet, såtillvida att intervjupersonerna sedan tidigare känt kontaktpersonen 

och därmed känt sig uppmanade att delta. I ett försök att utesluta denna risk, togs den första 

kontakten med intervjupersonerna av undersökaren, för att utröna om intresse fanns för att 

delta. Vid den första kontakten informerades dock samtliga chefer om att undersökningen 

utfördes på uppdrag av Posten. Detta kan alltså ha påverkat intervjupersonerna till att delta, då 

deras arbetsgivare ville få undersökningen utförd. Då intervjupersonerna möjligen inte har valt 

att delta av egen fri vilja, kan det ifrågasättas om samtyckeskravet, vilket är ett av de etiska 

övervägandena i denna undersökning, verkligen har blivit uppfyllt. I ett försök att motverka 

detta, fick intervjupersonerna i enlighet med samtyckeskravet utan påtryckning från 

undersökaren, själva bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 1990). Utifrån andra 

etiska överväganden, blev cheferna också informerade om att deltagande i undersökningen var 
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frivilligt, samt att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, vilket bör ha inneburit en 

trygghet för intervjupersonerna att delta om så önskades. 

Före påbörjad datainsamling hade det varit önskvärt att utföra en pilotstudie för att se om 

frågorna i intervjuguiderna var ställda på ett sådant sätt att de inte gick att misstolka. Då detta 

inte gjordes kan det ifrågasättas om studiens trovärdighet blivit påverkad. Enligt Trost (2009) 

är det för en studies trovärdighet av betydelse att lägga stor vikt vid konstruktion av 

intervjufrågor för att säkerställa att syftet med studien kan besvaras. I ett försök att öka 

trovärdigheten konstruerades de båda intervjuguiderna i samråd med handledare och flera 

representanter från uppdragsgivaren, vilket inneburit att stor vikt lagts vid konstruktionen av 

frågorna. Vid intervjutillfällena visade det sig att intervjufrågorna var lättförståeliga, vilket bör 

ha inneburit att studiens trovärdighet inte påverkats. Ytterligare en fråga hade däremot varit av 

intresse. Vid frågan om vad intervjupersonerna ansåg vara negativt med att arbeta 

hälsofrämjande på arbetsplatsen, svarade flertalet att det inte fanns något negativt med det. Ett 

fåtal chefer påpekade dock svårigheter de upplevde med att arbeta hälsofrämjande. Av intresse 

skulle därmed ha varit att fråga dem om dessa svårigheter, då sådana möjligen hade kunnat 

lyftas fram från samtliga. 

Datainsamlingen till denna undersökning utfördes genom telefonintervjuer. Detta metodval kan 

ha påverkat studiens resultat, då undersökaren och intervjupersonerna inte möttes, vilket 

inneburit att den icke-verbala delen av språket gått förlorad. Detta framhåller även Gillham 

(2008) som nackdel med utförande av telefonintervjuer. Hur resultatet har påverkats till följd 

av det, är däremot svårt att yttra sig om, då den icke-verbala delen av språket, såsom 

kroppsspråk, kan antas vara mycket individuell. Då tanken med urvalet till denna undersökning 

var att det skulle innefatta chefer från hela Sverige, ansågs dock telefonintervjuer vara den 

bästa möjliga datainsamlingsmetoden i förhållande till studiens syfte, då en intervjusituation 

ger möjlighet för intervjupersoner att ge innehållsrika svar (Trost, 2009). Att datainsamlings-

metoden är relevant för studiens syfte är även av vikt för studiens trovärdighet (ibid.). 

Telefonintervjuer har också enligt Gillham (2008) flera fördelar, bland annat genom att 

människor kan nås och delta i en intervju oavsett var de befinner sig. Vid intervjutillfällena 

tillfrågades cheferna om möjligheten att spela in intervjuerna via bandspelare. Femton gav sitt 

samtycke till detta. Detta kan antas ha påverkat studiens trovärdighet, eftersom intervjuerna 

därmed inte har utförts under lika förhållanden. Enligt Trost, (2009) är det av vikt för 

trovärdigheten i en studie att mätningen sker under så likartade förhållanden som möjligt och 
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att intervjufrågor ställs på samma sätt till alla intervjupersoner. I ett försök att öka 

trovärdigheten i denna studie ställdes därför intervjufrågorna på samma sätt till de båda 

chefskategorierna utifrån respektive intervjuguide. 

Intervjupersonerna fick vid den första kontakten information om att undersökaren var 

studerande, en blivande hälsopedagog. En medvetenhet finns om att detta kan ha påverkat 

studiens trovärdighet, då undersökaren i rollen som hälsopedagog kan ha påverkat 

intervjupersonerna att svara det de förväntades svara, istället för att ge en korrekt bild av sin 

inställning. Risken att detta har påverkat studiens resultat kan antas vara stor då cheferna var 

positivt inställda till hälsoinspiratörer. Deras positiva inställning kan dock likafullt vara ett 

resultat av en medvetenhet om hälsa, till följd av det hälsofrämjande arbete som utförs i Posten 

idag. Med avsikt att minska risken att påverka intervjupersonerna har undersökaren under 

datainsamlingens gång försökt att inta en undersökarroll och inte visa några egna åsikter, viket 

Trost (2009) menar är viktigt för trovärdigheten i en studie, då egna åsikter kan påverka 

intervjupersoners svar. En medvetenhet finns dock om att egna åsikter kan ha lyst igenom, 

vilket kan ha påverkat intervjupersonernas svar. Genom att datainsamlingen utfördes via 

telefon, är det dock möjligt att denna risk har reducerats, eftersom påverkan endast kan ha skett 

genom det som sagts, inte genom kroppsspråk eller mimik. 

Det insamlade intervjumaterialet från denna undersökning analyserades genom en 

innehållsanalys. En innehållsanalys framhålls av Graneheim & Lundman (2003) som en bra 

metod för att visa likheter och olikheter utifrån ett inhämtat intervjumaterial. Därav ansågs det i 

denna undersökning vara en bra analysmetod, då det var intressant att belysa likheter och 

olikheter från de både chefskategoriernas inställningar till hälsoinspiratörer. Gillham (2008) 

menar att det för trovärdigheten i en studie är positivt att låta någon annan än undersökaren ta 

del av transkriberingar under dataanalysprocessen, för att försäkra sig om att inget viktigt 

material blivit förbisett av undersökaren. För att säkra trovärdigheten i denna studie blev 

samtliga transkriberingar genomlästa ett antal gånger, där viktiga delar utifrån studiens syfte 

markerades. Av vikt för trovärdigheten kan dock ha varit att låta någon annan ta del av 

materialet. Vid kategorisering av det insamlade materialet ansågs det intressant att välja 

kategorier utifrån frågorna i intervjuguiderna och hur dessa hade besvarats. Detta ansågs vara 

den bästa metoden för att tydligt visa likheter och olikheter utifrån hur de olika 

chefskategorierna besvarat intervjufrågorna. En kategorisering hade dock kunnat göras utifrån 
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intervjupersonernas svar, detta alternativ valdes dock bort då det inneburit svårigheter att 

tydliggöra skillnaden mellan chefskategoriernas inställning till hälsoinspiratörer.

5.3 Slutord och förslag på fortsatt forskning

Då resultatet har visat att cheferna har en positiv inställning till hälsoinspiratörer, kan man säga 

att det finns goda möjligheter att nå ut med det hälsofrämjande arbetet i större utsträckning i 

Posten. Av intresse skulle dock kunna vara att göra en mer utbredd studie av chefernas 

inställning till hälsoinspiratörer, i syfte att få en representativ bild. Undersökningens resultat 

visade att de olika chefskategorierna hade olika syn på rollen som förebild, då samtliga HI –

chefer ansåg sig vara förebilder för sina medarbetare, medan huvuddelen UHI – chefer inte 

ansåg sig vara det. Utifrån detta resultat skulle fortsatt forskning av intresse vara att ta reda på 

om chefens roll som förebild påverkar medarbetare till ett bättre välbefinnande. Studien har 

också visat att brist på intresse hos medarbetarna inneburit svårigheter att inleda ett arbete med 

hälsoinspiratörer. Därför kan det också tänkas att fortsatt forskning bör fokusera på 

medarbetarnas inställningar till hälsoinspiratörer, för att få kunskap om hur motivation och 

intresse kan uppnås hos dessa, i syfte att nå målsättningen som finns i Posten om att nå ut med 

det hälsofrämjande arbetet till samtliga medarbetare (Posten Norden: Enhet Hälsa, 2010).        
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BILAGA 1:
Intervjuguide till chefer med hälsoinspiratörer

1. Hur länge har du arbetat i Posten?

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande position?

3. Hur skulle du definiera hälsa med egna ord?

4. Arbetar ni hälsofrämjande på din arbetsplats, i sådana fall på vilket sätt?

5. Vad har fått dig att arbeta med hälsoinspiratörer på arbetsplatsen?

6. Hur länge har du arbetat med hälsoinspiratörer på arbetsplatsen?

7. Hur ofta arbetar ni hälsofrämjande, dag/vecka? 

8. Vad anser du är positivt med att arbeta med hälsoinspiratörer?

9. Vad anser du är negativt med att arbeta med hälsoinspiratörer?

10. Hur ser du på din egen roll i det hälsofrämjande arbetet?

11. Upplever du att du i din chefsroll kan påverka det hälsofrämjande arbetet?

12. Posten har sedan hösten 2005 ett utvecklingsprogram, så kallat ”prenumeration på 

hälsa”, med olika hälsoteman, två gånger per år. Deltar ni i dessa program?

13. Varför väljer du att göra det?

14. Varför väljer du att inte göra det?

15. Använder ni materialet från dessa program aktivt i arbetet, i sådana fall på vilket sätt?

16. Hur upplever du prenumeration på hälsa?

17. Hur skulle du betygsätta detta koncept från 0-10?

18. Hur uppfattar du att personalen upplever hälsoinspiratörens arbete?

19. Hur upplever du att arbetet med hälsoinspiratörer påverkar personalgruppen?

20. Upplever du att hälsoläget i personalgruppen på något sätt har påverkats av att arbeta 

med hälsoinspiratörer, i sådana fall på vilket sätt? 

21. Upplever du att personalens trivsel har förändrats av att arbeta med hälsoinspiratörer, i 

sådana fall på vilket sätt?

22. Upplever du att frisknärvaron på arbetsplatsen har påverkats av att arbeta med 

hälsoinspiratörer, i sådana fall på vilket sätt?

23. Upplever du att personalen är piggare/gladare eller effektivare som en följd av 

hälsoinspiratörens arbete?

24. Tror du att det finns någon skillnad i personalgrupper mellan dem som har en 

hälsoinspiratör och dem som inte har det, hur ser den skillnaden ut i sådana fall?

25. Hur ser du på de anställdas hälsa, är det individens eget ansvar eller har arbetsplatsen ett 

ansvar?



26. Upplever du att du som chef har ett ansvar gentemot de anställdas hälsa? 

27. Om ja, på vilket sätt skulle du beskriva ditt ansvar i frågan om hälsa?

28. Anser du att ditt ledarskap har betydelse för medarbetarnas hälsa, i sådana fall på vilket 

sätt? 

29. Ser du dig som en förebild för de anställda när det gäller till exempel hälsa?

30. Vad anser du om framtiden, vilka möjligheter, respektive farhågor ser du med att arbeta 

med hälsa i framtiden?



BILAGA 2

Intervjuguide till chefer utan hälsoinspiratörer

1. Hur länge har du arbetat i Posten?

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande position?

3. Hur skulle du definiera hälsa med egna ord?

4. Arbetar ni hälsofrämjande på din arbetsplats, i sådana fall på vilket sätt?

5. Om ja, har du hjälp och stöd i dessa frågor? Till exempel från skyddsombud eller 

externa aktörer

6. Om ja, hur ofta arbetar ni hälsofrämjande, dag/vecka?

7. Om ja, vad anser du är positivt med att arbeta hälsofrämjande?

8. Om ja, vad anser du är negativt med att arbeta hälsofrämjande?

9. Om ja, upplever du att detta arbete gett någon effekt på personalgruppen? 

10. Hur ser du på din egen roll i det hälsofrämjande arbetet?

11. Upplever du att du i din chefsroll kan påverka det hälsofrämjande arbetet? 

12. Gör ni något annat på arbetsplatsen som kan tänkas påverka de anställdas hälsa, i 

sådana fall vad?

13. Om ja, upplever du att det påverkar de anställdas hälsa?

14. Många chefer i Posten arbetar med hälsoinspiratörer på sin arbetsplats, hur kommer det 

sig att du har valt att inte göra det?

15. Vad skulle kunna få dig att arbeta med hälsoinspiratörer på arbetsplatsen?

16. Tror du att personalgruppen skulle påverkas positivt eller negativt av att ha en 

hälsoinspiratör på arbetsplatsen, hur då i sådana fall?

17. Är det något du har erfarenhet av eller är det vad du tror?

18. Har du fått tips om att arbeta med hälsoinspiratörer på din arbetsplats, i sådana fall på 

vilket sätt?

19. Tror du att det finns någon skillnad i personalgrupper mellan dem som har en 

hälsoinspiratör och dem som inte har det, hur ser den skillnaden ut i sådana fall?

20. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser sägs kunna minska sjukskrivningar, hur tänker 

du kring det?

21. Hur ser du på de anställdas hälsa, är det individens eget ansvar eller har arbetsplatsen ett 

ansvar? 

22. Upplever du att du som chef har ett ansvar gentemot de anställdas hälsa?

23. Om ja, på vilket sätt skulle du beskriva ditt ansvar i frågan om hälsa?



24. Anser du att ditt ledarskap har betydelse för medarbetarnas hälsa, i sådana fall på vilket 

sätt? 

25. Ser du dig som en förebild för de anställda när det gäller till exempel hälsa?

26. Vad anser du om framtiden, vilka möjligheter, respektive farhågor ser du med att arbeta 

med hälsa i framtiden?




