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Syftet med denna studie var att med en enkätundersökning undersöka hur 

deltagare vid en arbetsmiljökartläggning och hälsoundersökning enligt 

Hälsospiralen, genomförd av företagshälsovården Hälsoborgen, upplever 

och uppfattar denna. En arbetsgrupp med 16 undersköterskor inom 

kommunens vård- och omsorgsförvaltning erbjöds ett år efter genomförd 

Hälsospiral att medverka i undersökningen. Vid studien var åtta av dessa 

kvar på arbetsplatsen. Resultatet av studien visade att arbetsgruppens 

upplevelse och bedömning av Hälsospiralen var övervägande positiv och 

då främst ur individperspektivet. Bästa omdömet fick hälsosamtal samt 

hälsoundersökning. I de frågor/påståenden som berörde arbetsgruppen 

gavs i stort sett samma omdömen som för det individuella. Dock kunde det 

här ses en antydan till lägre bedömningar. Vid en jämförelse mellan 

arbetsgruppens arbetsmiljökartläggningar från september 2005 och oktober 

2006 indikerade enkätsvaren, både gällande arbetssituationen generellt 

samt hälsan generellt, att viss förbättring skett. 
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Introduktion 

 

Företagshälsovårdens huvuduppgifter bedrivs i första hand inom verksamhetsområdena ar-

betsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Med kompetens att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa kan vi erbjuda 

uppdragsgivaren tjänster utifrån behov och önskemål. Företagshälsovården ska vara både 

individens och arbetsplatsens företrädare och ha ett helhetsperspektiv på situationen. Utifrån 

detta lämnar vi förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs. Tack vare en 

kombination av kunskap både om individen och arbetsplatsen kan vi ta rollen som katalysator 

och neutral part. Det är viktigt för verksamheten att arbetsgivare och arbetstagare ser att det 

finns ett tydligt samband mellan hälsa, arbetsmiljö, organisation, produktivitet och lönsamhet 

(Cronsell et al, 2003).  

 

Helsingborgs stads vård- och omsorgsförvaltning har i sitt arbetsmiljöavtal med 

företagshälsovården Hälsoborgen uppdrag om undersökningar rörande hälsa och arbetsmiljö 

för sin vårdpersonal på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Inom vår 

företagshälsovård har vi under ca fyra år erbjudit våra kunder tjänsten Hälsospiral som är ett 

kartläggningsverktyg med en arbetsmiljöenkät kopplat till en hälsokontroll. Kartläggningen är 

nulägesbedömningar på såväl individuell nivå som arbetsplats nivå. Hälsospiralen är en metod 

som i första hand avser att belysa de viktigaste hälsoriskerna i arbetslivet idag: besvär i 

rörelseorganen, hjärt- och kärlsjukdomar samt trötthetsreaktioner/psykosomatiska besvär. 

Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för ett förebyggande 

arbetsmiljöprogram. Hälsospiralen omfattar i sin helhet fyra olika steg. De olika delarna 

benämner vi screening, återkoppling/analys, handlings- program och utvärdering. 

Förhoppningsvis kan själva arbetet kring Hälsospiralen med frågor och svar vara ett bidrag. 

Resultatet av kartläggningen har, i samarbete med övriga personalkategorier inom företags-

hälsovården som personalkonsulenter, företags- sjukgymnaster och skyddsingenjörer, lett 

fram till en handlingsplan för den undersökta arbetsplatsen med åtgärdsförslag på såväl 

individ- som grupp- och organisationsnivå. Detta åtgärdsförslag ska ses just som ett förslag 

och diskuteras med arbetsledare och medarbetare vid återrapportering.  

Viktiga faktorer som delaktighet, acceptans och motivation tillgodoses om individerna själva 

är med och utformar agendan, samtidigt som arbetsmiljö/hälsoprogrammet blir mer 

situationsanpassat (Hansson, 2004). 
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Vid undersökningen Hälsospiral ingår även en strukturerad intervju om hälsa och livsstil. 

Detta inkluderar 5-10 minuters motiverande samtal (Barth & Näsholm2006) vid behov av 

livsstilsförändring. Det görs också en medicinsk screening med provtagning: BMI; 

förhållandet längd/vikt, blodtrycksmätning, blodprovstagning som blodvärde (Hb), 

blodfettsundersökning (kolesterol och triglycerider) samt blodsocker (B-glukos). 

Hälsospiralen ska för arbetsplatsen vara ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att 

åtgärda arbetsmiljöproblem, vare sig det är fysiska, psykosociala, eller av 

belastningsergonomisk karaktär, innebär en process som syftar till att hitta verktyg och 

strategier för att integrera dessa frågor i det dagliga arbetet. Denna uppfattning förmedlas 

också i intentionerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(AFS 2001:1 ändrad genom AFS 2003:4). Erfarenheter säger att hälsoarbetet främjas och kan 

lättast fortsätta om det integreras i en övrigt väl fungerande organisationsstruktur (Hansson, 

2004). 

I uppdraget ligger det att vi gör en uppföljning av rapporten inom ett år efter genomförd 

Hälsospiral. Min erfarenhet av dessa uppföljningar är att våra åtgärdsplaner oftast inneburit 

punktinsatser. 

 

 

Bakgrund 

 

Hälsa på arbetsplatsen 

 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar vårt välbefinnande på arbetsplatsen. Ofta pratar 

man om risk- och friskfaktorer och hur dessa kan komma att påverka vår hälsa. Faktum är 

dock att dessa faktorer inte enbart behöver finnas i arbetsmiljön utan även kan ha med våra 

egna levnadsvanor och vår livsstil att göra (Hansson, 2004). Men det är också viktigt att se 

hur själva arbetet påverkar medarbetarens hälsa i form av organisering av arbetet, fysiska och 

psykosociala risk- och friskfaktorer. Trots det ökade intresset för hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen råder det osäkerhet om vad detta innebär i praktiken. Det finns inte heller någon 

svensk strikt definition, för begreppet hälsofrämjande, vilket skapar förvirring och oklarhet 

(Hansson, 2004). Insatser för att öka hälsan på arbetsplatsen bör inrikta sig på främjande för 

att bibehålla och utveckla den befintliga hälsan (Pellmer & Wramner, 2002).  
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Arbetsrelaterad ohälsa 

 

Beslutsfattares krav på besparingar från vården saknar allt för ofta någon bedömning av kon-

sekvenserna för arbetsmiljön. Medelåldern är hög bland vård- och omsorgspersonal och det 

finns svårigheter att rekrytera personal. Arbetsmiljöverket har de senaste åren inspekterat 

kommunal vård och omsorg angående påfrestande arbetsställningar, tunga lyft, trånga 

arbetsutrymmen samt psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker 

(Arbetsmiljöverkets temasida Omsorg och sociala tjänster 2006). Det är väl känt att 

vårdarbete kan leda till en rad olika hälsobesvär och ökad risk för sjukdom (Järvholm, 1996). 

Arbetsskadestatistiken visar fortfarande en ogynnsam utveckling av hälsan på grund av dessa 

faktorer. Bland personal inom vård och omsorg finns en hög förekomst av arbetsrelaterad 

ohälsa. Denna personalgrupp har en betydande översjuklighet i rörelseorganen (Dahlberg, 

2005). Här finns även påvisat en större förekomst av psykosociala riskfaktorer, främst då 

bristande kontroll över sin arbetssituation, än i några andra arbetsgrupper (Järvholm, 1996).  

Det finns ett flertal studier inom arbetsliv och hälsa, som visar att förhållanden och villkor på 

arbetsplatsen är relaterade till arbetsohälsa och sjukskrivning. Studier om de faktorer som 

skyddar mot ohälsa eller främjar hälsa är färre (Cronsell et al, 2003).  

 

 

Beskrivning av företaget 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad arbetar med handikapp-, vård- och äldre-

omsorg och har ca 40 boenden. Den är en av de största förvaltningarna i kommunen med sina 

2800 medarbetare. Ca 90 % av dessa är kvinnor. Staden är för verksamheten vård och omsorg 

geo-grafiskt indelat i fem vårdområden med särskilda boenden samt hemvård för varje 

område.  

 

  

Syfte 

 

Syftet med projektet är att utvärdera upplevelsen och omdömet av vårt uppdrag Hälsospiralen 

i en arbetsgrupp som deltagit i denna.  
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Specifika frågeställningar 

• Påverkar Hälsospiralen individen och arbetsgruppen till ökat intresse för 

arbetsmiljöarbete såväl som för det hälsofrämjande arbetet?  

• Vilken av de olika delarna i Hälsospiralen uppfattas som mest positiv för individen själv 

och hur ser individen på nyttan för arbetsgruppen? 

 

 

Metod  

 

 

Urval 

 

Jag har valt att genomföra mitt projekt på ett vårdboende inom vård och omsorgsförvalt-

ningen. Vårdboendet har flera avdelningar och sammanlagt en personalstyrka på 85 personer. 

Personalen var i en turbulent tid med anledning av sviktande ledarskap, som tog slut under 

våren 2005 med ett avsked.  

En av avdelningarna genomförde september 2005 en Hälsospiral inför en schemaförändring 

för arbetsgruppen till s.k. 3-3 schema, vilket innebär att tre arbetsdagar återföljs av tre lediga 

dagar. Denna avdelning hade en lojalitets konflikt angående förutvarande chef.  

Syftet med att genomföra en Hälsospiral var för att använda den så som det beskrivs i 

uppdraget, men även som ett utvärderingsmaterial för schemaförändringen, vad gäller hur 

denna har påverkat personalens hälsa och arbetsmiljö.  

Arbetsgruppen på den aktuella avdelningen bestod av 16 kvinnliga undersköterskor i 

åldersgrupp 23-62 år. Vid återrapportering av genomförd Hälsospiral november 2005 

framkom en önskan från vikarierande arbetsledare samt personalgrupp om fortsatt stöd och 

råd från företagshälsovården med hälsofrämjande aktiviteter inom arbetsplatsen.  

 

 

Instrument 

 

Den aktuella undersökningen grundar sig på två olika enkäter: Den ena är den arbetsmiljö-

enkät som ingår i Hälsospiralen med frågeformulär som omfattar belastningsergonomisk 

arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, hälsa och besvär i rörelseorganen.  
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Dessutom, för att i min undersökning få svar på genomförd Hälsospirals betydelse för det 

systematiska arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbetet samt den enskildes eget hälsoarbete 

utarbetades en utvärderingsenkät. Denna utformades med åtta skalfrågor rörande 

arbetsgruppens bedömning och egen upplevelse om vad i uppdraget Hälsospiral som haft 

betydelse för förändring individuellt eller i grupp gällande arbetsmiljö - hälsa/livsstil. ”Vad 

har hänt sedan den gjordes? Vilken nytta har den haft? Har något förändrats?” Dessa frågor 

baserades på personalens upplevelse och var subjektiva. Skalorna i svarsalternativen till 

frågorna var fyrgradigt och från mycket bra till dåligt. För påståendena som skulle besvaras 

var skalan femgradig och från mycket bättre till mycket sämre. Denna enkät utarbetades för 

det speciella tillfället och hade inte använts tidigare. Frågorna utformades efter de aktuella 

frågeställningarna för undersökningen i samråd med handledare. 

 

 

Genomförande 

 

Samtliga 16 i personalgruppen erbjöds deltaga vid första kartläggningen med arbetsmiljöenkät 

2005. Deltagandet var frivilligt. Enhetschefen tillfrågandes i maj 2006 om intresse av denna 

arbetsgrupps deltagande i projektet. Jag fick här klartecken för att starta upp under hösten. I 

augusti samma år träffades vi åter för att göra upp en tidsplan.  

Den arbetsgrupp på vårdboendet som ingick i undersökningsgruppen 2005 fick vid en 

arbetsplatsträff i oktober 2006 en uppföljning enligt ursprungliga uppdraget, med 

sammanfattning av tidigare genomförd kartläggning. En förfrågan gjordes då om de som var 

kvar från första undersökningen ville deltaga i detta projekt och jag fick ett positivt svar. En 

presentation för den berörda arbetsgruppen tillsammans med arbetsledningen om ramarna för 

projektet gjordes vid detta tillfälle, där mål, syfte och metod presenterades. Hälsospiralens 

arbetsmiljöenkät delades ut vid detta möte.  

Vid arbetsplatsträff sex veckor senare inhämtades enkäterna. Samtidigt informerades arbets-

gruppen än en gång om, och det lämnades ut, den till projektet utarbetade utvärderingsenkäten 

med frågor som riktar sig mot personalgruppens upplevelse av Hälsospiralen och dess 

betydelse för deras arbetsmiljö och livsstil. Dessa enkäter samlades sedan in under två veckor 

vid månads-skiftet januari – februari 2007. Då svarsfrekvensen var låg skickades i slutet av 

februari E-mail till hela gruppen, med påminnelse. 
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Analys/Bearbetning 

 

Bearbetning och sammanställning av arbetsmiljöenkäterna utförs med ett datasystem SISS 

7.0, ett enkät- och statistikanalysprogram från Anasys AB, som används på Hälsoborgen och 

tillämpas för denna typ av enkät. Analys, samt jämförande studie med enkät från september 

2006, görs även med kundansvarigt team på Hälsoborgen. 

För utvärderingsenkäten med upplevelse och bedömningsfrågor har data bearbetas manuellt. 

 

 

Etisk avvägning 

 

Hälsospiralen och även utvärderingsenkäten var ett erbjudande till medarbetarna från arbets-

givaren, det var frivilligt att deltaga. Samtliga enkäter lämnades in anonymt. Resultatet av 

samtliga enkäter redovisades endast på gruppnivå. Denna information om frivillighet samt 

anonymitet fick deltagarna redan vid första informationsmötet om undersökningen innan 

uppstart. Det var endast vid den första kartläggningen med Hälsospiralen 2005 som en 

medicinsk screening och ett hälsosamtal ingick. 

Vid arbetsgrupp mindre än 12 personer redovisar Hälsoborgen inte resultat i form av procent 

eller siffror. Inga stapeldiagram presenterar heller resultatet. Resultatet redovisas i stället med 

uttryck om antal som ett fåtal, några, hälften, flertalet etc. Även denna information gavs del-

tagarna vid introduktion av projektet. 

Vid första kartläggningen deltog 16 personer, vilket innebär att i rapporten redovisades resul-

tat med procenttal och stapeldiagram. Vid arbetsmiljöenkät nr II deltog åtta personer. Vid 

kundansvarigt teams interna arbete med analys har dock databearbetningens procentresultat 

och tabeller använts. 

Jag har valt att i detta projekt redovisa frågan från arbetsmiljöenkäterna I och II, om hur man 

upplever sin arbetssituation generellt och hur man upplever sin hälsa generellt i två 

jämförande stapeldiagram. Detta görs utifrån frågornas allmänna karaktär. 
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Resultat 

 

Arbetsmiljöenkät 

 

Svarsfrekvensen vid Hälsospiralens genomförande och första enkät tillfället 2005 var 100 % 

då samtliga 16 i arbetsgruppen besvarade enkäten. Vid andra tillfället fanns åtta, alltså hälften, 

kvar av ursprungsgruppen. Samtliga besvarade enkäten. Reduceringen av arbetsgruppen var 

pga. byte av vårdavdelning och föräldraledighet. Samtliga åtta kvarvarande medarbetare från 

september 2005 besvarade enkät nr II.  

Både vad gäller upplevelse av arbetssituationen generellt och sin egen hälsa, är det högre 

andel positiva svar vid andra kartläggningen jämfört med den första (figurer 1 och 2). 
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Figur 1. Personalens upplevelse av arbetssituationen generellt vid två olika kartläggningstillfällen 

(september 2005 och oktober 2006). 
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Figur 2. Personalens upplevelse av sin egen hälsa vid två olika kartläggningstillfällen (september 2005 och 

oktober 2006). 

 

 

Utvärderingsenkät om upplevelse och bedömning av Hälsospiral 

 

Enkäten innehöll totalt 15 frågor varav sju var av allmän karaktär om kön, ålder, anställnings-

tid etc. Övriga åtta var skalfrågor med frågeställningar/påståenden som skulle besvaras om 

upplevelse och bedömning av Hälsospiralen. Sex av åtta personer ur undersökningsgruppen 

besvarade alla ingående frågor. 

 

På följande frågor svarade samtliga av gruppen mycket bra/bra:  

♦ Hälsospiralen är ett erbjudande från arbetsgivaren. Vad anser du om det? 

♦ Vilket sammanfattande omdöme/betyg skulle du vilja ge Hälsospiralen? 

♦ Om du ser till nyttan av följande delar av Hälsospiralen efter den var genomförd för Dig 

som individ, vilket betyg skulle du då ge hälsoundersökning, livsstils/hälsosamtal, 

arbetsmiljöenkät, åtgärdsförslag? 

♦ Om du ser till nyttan av följande delar av Hälsospiralen efter den var genomförd för Dig 

och Din arbetsgrupp, vilket betyg skulle du då ge arbetsmiljöenkät, hälsoundersökning, 

livsstils / hälsosamtal, åtgärdsförslag? 

 

På följande påstående: ”Efter Hälsospiralen har mitt intresse för min hälsa/livsstil blivit” 

svarade flertalet att den blivit mycket bättre/något bättre, och påståendet:  
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”Efter Hälsospiralen har mitt intresse för min arbetsmiljö blivit” besvarades av hälften med 

mycket högre/något högre och andra hälften svarade oförändrad. Påståendet: ”Efter 

hälsospiralen har vår arbetsgrupps intresse för vår arbetsmiljö blivit” besvarades av gruppen 

med något högre / oförändrad.   

Samtliga i gruppen svarade jakande på att de kunde tänka sig rekommendera Hälsospiralen till 

andra avdelningar på arbetsplatsen.  

 

För att en tydligare bild av situationen ska kunna erhållas måste man titta på hela resultatet 

från båda kartläggningarna och utreda ytterligare exempelvis med djupintervju. Då 

svarsfrekvensen var halverad sedan första kartläggning har jag valt att inte ytterligare 

presentera och analysera svaren från arbetsmiljöenkäterna i denna studie. Jag anser dock att 

det är av intresse för studien att visa fram resultat av de två generella frågorna. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Att i min studie använda den arbetsmiljöenkät som ingick i Hälsospiralen såg jag som ett sätt 

att ge en bakgrund till och få ytterligare feedback för de svar angående nyttan som 

kartläggningen 2005 ansågs ha haft. Arbetsmiljöenkäten är använd och beprövad sedan 2003 

av Hälsoborgen. Den finns med i vårt kvalitetssystem och dess validitet är säkerställd. 

Hälsoborgen är sedan år 2000 kvalitetssäkrade och årlig revision genomförs både intern men 

också av extern revision. Hälsoborgens kvalitetssystem är uppbyggt enligt SS-EN ISO 

9001:2000, SOSFS 2005:12 samt Specifikation för svensk företagshälsovård.  

 

Det var för undersökningen nödvändigt att skapa enkät för utvärdering av upplevelse och 

bedömning av Hälsospiralen då det inte fanns någon sådan att tillgå. Den är utvecklad utifrån 

mina erfarenheter och under arbetet med den diskuterats och lämnats synpunkter på av 

Hälsoborgens utvecklingsgrupp för Hälsospiralsarbetet.  

Jag bestämde mig för att göra frågorna slutna med fasta svarsalternativ och valde en modell 

med fyra till fem fasta skalsteg. Varje skalsteg måste ges en egen meningsfull beskrivning, 

något som sannolikt blir svårt om man överstiger 6-7 skalsteg.  
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Det är eftersträvansvärt men svårt att form-ulera frågor som inte är mångtydliga och oprecisa 

och som verkligen mäter det som avses.  

En fördel med en enkät är att frågeformuleringarna är standardiserade, dvs. alla. respondenter 

får exakt samma frågeformulering, som de dessutom kan besvara utan att känna press från en 

intervjuare. Det man kunde se i undersökningen var att samtliga deltagare besvarade alla 

frågor. 

Liknade enkätutvärdering har inte tidigare gjorts av Hälsoborgen. Detta innebär att enkätens 

validitet därmed inte var säkerställd (Ejlertsson, 1996). 

 

Nackdelarna med en enkätundersökning kan vara att man inte får en djupare kunskap. Man 

riskerar också ett större bortfall (Ejlertsson, 1996). 

Endast sex personer svarade vid utvärderingsenkäten om upplevelse och bedömning. En 

faktor som kan ha bidragit till det lägre deltagarantalet för andra enkättillfället är längden på 

den tid som förflutit sedan Hälsospiralen genomfördes. Vid enkättillfälle två var 

personalgruppens utformning på gång att förändras. Halva styrkan lämnade under hösten av 

olika anledningar avdelningen. Några för att de lämnat aktuell arbetsplats och återgått till sin 

ursprungliga arbetsplats. Dessa hade tidigare fått erbjudande att pröva tjänst på vårdboendet 

där studien genomfördes. Någon bytte avdelning för att kunna förändra tjänstgöringsgrad. 

Någon gick på föräldraledighet. Om även psykosociala faktorer, som exempelvis otrivsel och 

konflikt, låg med i förändrad personalstyrka kan bara spekuleras i.  

Det kan diskuteras lämplighet att utvärdera just i denna arbetsgrupp i förändring. Samtidigt är 

det ingen unik situation. Dagens arbetsliv är i ständig rörelse. Omorganisationer, 

anställningsformer är några av de faktorer som ständigt och ofta förändrar en arbetsgrupp. 

Som konsekvens har vi på Hälsoborgen sedan augusti 2006 gjort förändring i uppdraget 

Hälsospiral så att uppföljning ska ske inom sex till tolv månader. Mitt aktiva val att fortsätta 

undersökningen i gruppen grundar sig på att det önskemål om fortsatt stöd från FHV som 

kom fram vid återapporteringen november 2005. Jag såg möjligheten att med den fortsatta 

insatsen från FHV stödja inte bara den undersökta gruppen utan även avdelningens hela 

arbetsgrupp i sin upplevelse att vara delaktiga och kunna öka sitt inflytande i såväl arbetsmiljö 

som hälsofrågor (Hansson, 2004). Dessutom är jag kundansvarig för vårdområdet. 

Vid analysen av enkätsvaren var det viktigt att väga in risken att bortfallet skulle kunna 

påverkat resultatet något och också ha sänkt omdömet. De två som avstod stod för ett bortfall 

på 25 %. Men detta kan inte nämnvärt ha påverkat utfallet.  
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Det bör nämnas att då resultatet vid arbetsplatsträff i mars 2007 muntligt återrapporterades till 

den berörda arbetsgruppen upplevdes ett klart igenkännande om vad som framkommit.  

Även resultat av den arbetsmiljökartläggning som tidigare gjorts vid två tillfällen på 

gruppnivå stämde väl överens med hur arbetsgruppen såg det. Utifrån detta anser jag att 

bortfallet saknar avgörande betydelse. 

Enligt min mening har jag fått svar på mina frågeställningar tack vare enkäten och att det som 

utvärderingsverktyg fungerat bra trots litet deltagarantal. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Underlaget i denna studie är förhållandevis litet och bygger till allra största delen på 

subjektiva uppfattningar, tolkningar och värderingar, så resultatet ska tolkas med viss 

varsamhet för den här gruppen. Det finns några bakomliggande faktorer som kan ha inverkat 

på den då de arbetsförhållanden, som berörs i kartläggningen, rör komplexa ting, som kan 

vara mindre lätta att hantera på ett enhetligt sätt då det rör individer och deras olika platser i 

tid och rum. Att beakta är att arbetsgruppen vid kartläggningen nr I befann sig i ett 

förändringsarbete då man bröt upp den gamla organisationen och nya arbetsgrupper bildades. 

Tidigare chef hade avgått och arbetsplatsen fått en ny vikarierande arbetsledare vid första 

kartläggningen 2005. Samtidigt introducerades ett nytt schema. Vid projektets start hösten 

2006 fanns ny enhetschef på plats sedan ett halvår. Här finns säkert mycket av förklaringen 

till variationer som kan uppträda i enkätsvar. 

 

Då det i min studie deltog en mindre grupp gör att jag drar slutsatser med viss försiktighet. 

Med den komplexitet som den undersökta verksamheten utgör och mot bakgrund av att det 

handlar om att få en bild av människors föreställningar om denna måste såväl frågeställningar 

som resultat behandlas mycket varsamt. Frågeformuleringarna har utformats utifrån 

neutralitet och objektivitet Det är svårt att uttala sig om värdenas innebörd dvs. vad som får 

deltagare att svara mycket bra jämfört med bra. Det kan inte uteslutas att vetskapen om att 

denna enkät kommer från Hälsoborgen gör att man vet vad man ”förväntas svara” på vissa 

frågor och att detta påverkar den bild som växer fram i analysen.  

På grund av det ringa antalet deltagare har enkätens reliabilitet dock inte kunnat testas i denna 

studie. I och med det bör resultatet och samstämmighet tolkas med försiktighet.  
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Det ses en antydan i svaren att de delar som berör den enskilde individen setts som mer 

positiva som exempelvis hälsoundersökning och livsstils-samtal i jämförelse med svar som 

berör arbetsgruppen och arbetsplatsen. Detta ligger väl i paritet med tidigare muntliga 

utvärderingar av genomförda Hälsospiraler inom vården. Dock bör fler enkätutvärderingar 

göras för att kunna se om det föreligger en mer klar generell bild. 

Enkätundersökningen jag gjort ger en bild av undersökt arbetsgrupps upplevelse och 

bedömning av Hälsospiralen och berörd arbetsgrupp har uttalat ett klart igenkännande om det 

resultat studien kommit fram till.  

 

En koppling mellan de båda enkäterna i studien kan göras, men sparsamt. Det deltagarna 

beskriver vad de upplevt efter Hälsospiralen kan tolkas in och påvisas i utfallet av 

arbetsmiljöenkäten 2006 enligt tabellerna ovan. Dessa enkätsvar indikerar, både gällande 

arbetssituationen generellt samt hälsan generellt, att viss förbättring skett från september 2005 

till oktober 2006.  

 

Det skulle vara önskvärt att på detta sätt följa upp varje arbetsgrupp som genomfört 

Hälsospiralen. Eftersom alla arbetsgrupper är unika inte bara utifrån dess verksamhet, men 

också på så sätt att de format sin egen organisation och arbetssätt genom deras medlemmars 

delaktighet och direkta påverkan, skulle det även vara av intresse att studera om och i så fall 

hur dessa skiljer sig från varandra vad gäller upplevelse och uppfattning av vår Hälsospiral. 

Att intermittent fånga deltagarnas reaktioner på varje intervention är en viktig feedback för 

såväl pågående projekt som eventuellt kommande (Ewles & Simnett, 2005). Med hjälp av 

kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar kan arbetet justeras och bli ännu bättre. Det är 

viktigt i Hälsoborgens kvalitetssäkringsarbete att få en utvärdering av vår tjänst Hälsospiral. 

Uppföljning och utvärdering muntligt sker intermittent i vårt arbete och vår kontakt med 

kunderna före, under och efter genomförd kartläggning. Min bedömning är att undersöknings 

resultatet kan vara till hjälp och stöd för företaget i det fortsatta arbetet med för att förbättra 

förutsättningarna med vår tjänst Hälsospiralen.  

Att bedöma värdet av den utförda interventionen är betydelsefullt av flera tänkbara skäl. Den 

ofta huvudsakliga anledningen att utvärdera är för att analysera om man lyckats nå uppsatta 

syften och mål. Det vore av värde att få göra ytterligare studier, där man utökar 

enkätdeltagandet. Först då kan det säkerställas upplevelse och bedömning av Hälsospiralen på 

deltagarnivå.  
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Jag finner dock ett stöd med den studie med enkätundersökning jag gjort för min tidigare 

uppfattning om hur Hälsospiralen uppfattas och bedöms utifrån tidigare kunddialoger. Min 

erfarenhet är att resultatet av studien är i stort generaliserbart även på andra arbetsplatser med 

tanke på vad som framkommer i samband med mina kundkontakter. 

 

Sammanfattningsvis visar min studie att de delar av Hälsospiralen som berör den enskilde 

individens hälsa och livsstil uppskattades mer än de gällande grupp/arbetsplats. Min 

uppfattning är att Hälsospiralen är ett bra instrument för arbetsmiljökartläggning och kan även 

påverka såväl individen som arbetsgruppen, till ett ökat intresse för hälsofrämjande arbete och 

arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Studiens frågeformulär för utvärdering kan enligt min menig 

fördelaktigt användas för fortsatta uppföljningar/utvärderingar av Hälsospiralens effekter . 



 

16 

Referenser 

 

Barth, T., Näsholm, C. (2006). Motiverande samtal - MI. Studentlitteratur: Denmark.  

Cronsell, N., Engvall, J., Karlsson, P. (2003) Hälsoarbete och Hälsobokslut.  

Björn Lunden information. Näsviken 

Eilertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken, en praktisk handbok i enkät metodik. 

Studentlitteratur: Lund 

Ewles, L., Simnett, I. (1994). Hälsoarbete – en praktisk vägledning. Studentlitteratur: Lund.     

Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Studentlitteratur: Malmö. 

Dahlberg, R Avhandlingen Arbete och Hälsa, Arbetslivsinstitutet 2005:9 

Järvholm, B. Arbetsliv och Hälsa: En kartläggning. Arbetslivsinstitutet 1996. 

Arbetsmiljöverkets Temasida Omsorg och sociala tjänster, www.av.se/temasidor/omsorg  

 

 

 

 

 

http://www.av.se/temasidor/omsorg

