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Hälsosamma val 
Skapa en attraktiv hälsosam arbetsplats 
 

 
Valda delar 
 

Vill Ni skapa en arbetsplats där hälsosamma val genomsyrar 

verksamheten och blir till en naturlig del av att göra ert företag ännu mer 

lönsamt? Vill Ni skapa motivation hos de anställda så att de gör 

hälsosamma val så ofta som möjligt? 

Genom att genomföra hälsoprojektet Hälsosamma val så får ni de bästa 

förutsättningarna för att skapa en attraktiv och hälsosam arbetsplats. 

Syftet är att skapa hälsosamma vanor hos så många som möjligt på 

jobbet. Vanor som blir en del av ens livsstil så att man slipper tänka på att 

man gör dem. 

Hälsosamma val bygger på ett proaktivt förhållningssätt där stort fokus 

ligger på friskfaktorer och vad individen själv kan göra för att må så bra 

som möjligt. Tanken är att de anställda ska få största möjliga hjälp och 

inspiration för att komma igång med en livsstilsförändring som blir 

bestående. 

Hälsosamma val har en rekommenderad tidsomfattning på 3 månader. 

De olika delarna i hälsokonceptet kan beställas och genomföras var för sig. 

För bästa effekt, både hälsomässigt och ekonomiskt, så rekommenderas 

att man genomför alla delar i hälsokonceptet Hälsosamma val. 

 



  

 

 

 

  

   Upplägg Hälsosamma val 
  

Visste du att… 

TIO ÅR YNGRE - Tre timmar motion i 

veckan kan göra dig biologiskt hela tio år 

yngre, det har brittiska och amerikanska 

forskare sett i studier. 

SMARTARE – Forskning har visat att 

fysisk aktivitet ökar nybildning av 

hjärnceller i vissa områden av hjärnan 

och framförallt i dem som styr minne 

och inlärning. 

GLADARE OCH PIGGARE – Regelbunden 

motion ökar halten av signal-

substanserna dopamin och serotonin i 

hjärnan. Serotonin stabiliserar humöret 

och risken för depression minskar och 

dopamin har en energihöjande effekt.  

SOVER BÄTTRE – Då serotoninhalten 

ökar så ökar även omvandlingen till 

kroppens egna sömnhormon, melatonin. 

På köpet får du alltså även bättre sömn.  

”Vi försöker att se hälsoarbetet som något som ska genomsyra hela vår verksamhet. 

Hälsosamma val är en viktig och inspirerande del i det arbetet.” – Personalchef 

 

 

Utbildning av inspiratörer 

Ge inspiration och kunskap till några på jobbet så att de i sin tur under 

dessa månader och i framtiden kan inspirera medarbetarna till att göra 

hälsosamma val så ofta som möjligt.  

Tre inspirationsseminarier med en månads mellanrum 

Företaget bjuder på frukost eller lunch så att så många som möjligt är 

med. Seminarierna har olika innehåll med stort fokus på att komma igång 

med en förändring. Deltagarna får i slutet av varje seminarium forma sin 

egen hälsoplan som vi följer upp på nästa seminarium. 

Hälsobingo 

För att säkerhetsställa att deltagarna gör hälsosamma val fram till nästa 

seminarium så spelas ett hälsobingo där många hälsosamma val står i 

rutorna. Om man får full bricka så är man med på en utlottning av ett pris 

som företaget har valt. 

Personlig hälsocoach – Individ, duo eller grupp 

Om någon eller några önskar mer hjälp och stöd än vad hälsoprojektet 

Hälsosamma val kan ge så finns möjlighet till att få en personlig 

hälsocoach.  Vanligast är att man får individuell coaching men är man fler 

så kan man välja duo (2 personer) eller gruppcoaching (3-8 personer). 

 



 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

Innehåll Inspiratörsutbildning, 1 dag 

• Min roll som hälsoinspiratör 
• Livsbalans – Arbetsbalans 
• Positiv- och negativ förbränning 
• Blodsockerkurvan under arbetsdagen 
• Fysisk kapacitet och kapacitetsförlust 

• Skapa motivation och engagemang 

• Ett coachande förhållningssätt 
• Planering av kommande hälsoinsatser på jobbet 
 

Innehåll inspirationsseminarium, 1 timme/seminarium 
 

Seminarium 1 – Att starta en förändring 

• Vad är hälsa för dig? 
• Är du nöjd med din hälsa? 

• Skapas motivation till att komma igång med en förändring? 
• Hälsosamma val som blir en naturlig del av vardagen 

• Individuell målsättning för att nå ett ”nöjt läge” 
 

Seminarium 2 – Energi in 

• Vilka är de stora energikällorna och vad är en bra fördelning 
• Använda energin man stoppar i sig istället för att lagra den 

• Vikten av att hålla ett jämt blodsocker 
• Hur påverkas kroppen av mattider, matmängd och dryckesvanor? 
• Reflektion över egna matvanor och ev. förändringar 

 

Seminarium 3 – Energi ut 

• Vardagsrörelsens betydelse 
• Fördelar med regelbunden motion 
• Optimal träning för fettförbränning, konditionsökning och 

muskeltillväxt 
• Vila, sömn och återhämtning 

• Reflektion över egna rörelsevanor och ev. förändringar 

Peter Jonsson       
Föreläsare & Hälsovägledare 

Peter är hälsoutvecklare och 

idrottslärare och har sedan 1995 arbetat 

med förändringsprocesser inom hälso- 

och organisationsområdet.  

Peters inspirationsseminarier vänder sig 

till företag och organisationer som är 

intresserade av att inspirera sin personal 

eller sina medlemmar att så ofta som 

möjligt göra hälsosamma val. 

Peters förmåga att skapa glädje och 

engagemang ger de bästa 

förutsättningarna för att deltagarna ska 

bli inspirerade och motiverade att 

komma igång med en livsstilsförändring 

som de verkligen själva vill göra 

Genom att stärka hälsa och 

välbefinnande på företaget så påverkas 

affärsnyttan och ökar förutsättningen 

för en långsiktig framgång för företaget. 



Övriga tjänster för en hälsosam arbetsplats 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Globenhälsan AB 

Arenaslingan 11 
121 26 Stockholm 
08-556 137 00 
info@globenhalsan.se 
www.globenhalsan.se 

 
 
Har bedrivit företagshälsovård sedan 
1981. 
 
Har avtal med 650 små och stora 
företag och organisationer med 
tillsammans 14 000 medarbetare. 
 
Har utvecklat en effektiv 
företagshälsovård som snabbt betalar 
sig (varje sjukfrånvarodag beräknas 
kosta 2 000-3 000 kr).  
 
Har helhetssyn på kropp och själ, 
arbete och fritid. 
 
Har lång och god erfarenhet av att 
analysera, motivera och utbilda för 
bättre hälsa, bättre livsstil, bättre 
arbetsmiljö, bättre trivsel och bättre 
ekonomi. 
 
Har välutbildade och erfarna 
medarbetare, kvalificerade 
företagsläkare, företagssköterskor, 
sjukgymnaster, ergonomer, 
arbetsmiljöingenjör, Leg psykolog, 
beteendevetare och hälsoutvecklare. 
 
Certifierade enligt SS-EN ISO 
9001:2008 samt enligt svensk 
företretagshälsovård. 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Aktivitetsdag 
Släpp taget om kontoret för en stund! 
Ta med dina kollegor på en dag med hälsa och 
rörelse i fokus. 

Ett hälsomedvetet ledarskap 
Ett seminarium för chefer för att skapa ett 
hälsofrämjande arbetsklimat där medarbetarna 
ges möjlighet att göra hälsosamma val. 

En hälsosam arbetsplats 
Seminarium där alla får möta sina egna och 
kollegors värderingar och attityder kring det som 
formar hälsan. 

Hjärtstartare på er arbetsplats! 
Om ett tillbud skulle inträffa hos Er så 
överlever över 70 % om ni har en hjärtstartare 
på plats. Boka hjärtstartare och utbildning hos 
oss. 

Personlig hälsocoach 
Om man vill ha hjälp med att minska i vikt, känna 
sig piggare eller förebygga risken för diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar.  


