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SAMMANFATTNING 

Arbetsplatsen är idag den kanske mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdomar och 

skador bland anställda. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren dessutom skyldig att arbeta 

förebyggande med både fysiska och psykosociala faktorer. Därutöver använder sig många 

arbetsgivare av hälsofrämjande insatser som vanligtvis förknippas med vad den enskilde själv 

kan göra för att behålla eller förbättra sin hälsa, exempelvis genom kost och motion. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur hälsoinspiratörer inom kommunal verksamhet 

upplever stöd och motivation i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. En kvalitativ 

metod valdes där sex hälsoinspiratörer inom Ludvika kommun intervjuades. En 

intervjuguide med semistrukturerade frågor arbetades fram. Materialet från intervjuerna 

analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att 

hälsoinspiratörerna arbetar med både fysiska och psykosociala faktorer i det hälsofrämjande 

arbetet. Hälsoinspiratörerna upplevde stöd från cheferna genom att de var stöttande i 

genomförande av aktiviteter och idéer. Dock upplevde inspiratörerna avsaknad av stöd från 

medarbetarna. Emellertid var medarbetarna positiva och uppskattade aktiviteter när de väl 

deltog. Inspiratörerna motiverades genom att de får vara med och bidra till gemenskap och 

glädje i arbetsgruppen. Slutsatsen är att stöd och motivation är viktiga faktorer för att 

hälsoinspiratörerna ska känna känslan av meningsfullhet i det hälsofrämjande arbetet. 

 

Nyckelord: Arbetsplats, Hälsofrämjande arbete, Hälsoinspiratör, Kvalitativa intervjuer 



 

ABSTRACT 

The workplace is perhaps the most developed arena for prevention of diseases and injuries 

among employees. In addition, according to the Swedish Work Environment Act, the 

employer is responsible to address physical and psychosocial risk factors. Moreover, many 

employers use health promotion, primarily related to individuals and their ambition to 

maintain or improve health, for example through dietary means and exercise. The aim of this 

study is to investigate health inspirers in municipal activities and their perceived support and 

motivation in work related to health promotion at the workplace. A qualitative method was 

chosen where six health inspirers within Ludvika kommun were interviewed. An interview 

guide with semi-structured questions was compiled. The material from the interviews was 

analyzed with manifest content analysis. The results show that the health inspirers dealt with 

both physical and psychosocial factors in their health promotion. The inspirers perceived 

adequate support from their managers, in supporting activities and new ideas, whereas the 

support from coworkers was insufficient. However, the coworkers were positive and 

appreciated the organized activities once they participated. The inspirers were motivated by 

contributing to affinity and joy within the team. The conclusion in this study is that support 

and motivation are important factors for the health inspirers to perceive meaningfulness in 

their health promotion. 
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1 INTRODUKTION 

Arbetsplatsen är en arena där människan spenderar mycket av sin tid, vilket gör arenan 

synnerligen lämplig för hälsofrämjande arbete. Ett av de folkhälsopolitiska målområdena är 

hälsa i arbetslivet. Detta målområde handlar om att minska arbetsrelaterad ohälsa, vilket 

direkt bidrar till förbättrad folkhälsa. Förebyggande och främjande arbete ska införlivas som 

en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta fysiska och psykosociala förhållanden 

i arbetsmiljön. Det behövs både långsiktiga och kortsiktiga insatser för att minska den 

arbetsrelaterade ohälsan. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen kan vara åtgärder som 

den enskilde själv kan utföra för att behålla eller förbättra sin hälsa. 

Under studietiden har ett personligt intresse kring hälsa i arbetslivet utvecklats. Ett 

hälsofrämjande arbetssätt borde införlivas på alla arbetsplatser och funderingar hur detta 

skulle kunna implementeras i praktiken har framkommit. Ett exempel på en redan införlivad 

modell är att det inom Ludvika kommun finns utsedda hälsoinspiratörer på samtliga 

arbetsplatser. Detta borde vara ett lyckosamt koncept i det hälsofrämjande arbetet, inte 

minst för att inspiratören är en medarbetare och känner sina kollegor på ett sätt som inte en 

extern person gör. En tanke är att denna undersökning ska bidra till kunskap hos chefer och 

ledning då de torde ha nytta av att få veta hälsoinspiratörernas subjektiva upplevelser av att 

vara inspiratörer. En förhoppning är även att detta material kan vara av intresse för andra 

aktörer som har eller funderar på att införliva konceptet med hälsoinspiratörer. I framtiden 

vill författaren arbeta med hälsa i arbetslivet och förhoppningen är att detta arbete ska bidra 

till kunskap inom det främjande och förebyggande arbetet med hälsa. 

2 BAKGRUND 

Hälsa påverkas och skapas där människor är verksamma. Människans personliga 

förutsättningar, dennes handlingar och omgivning påverkar och har betydelse för hälsan 

(Hanson, 2004). Kostenius och Lindqvist (2006) definierar hälsa som ett jämviktstillstånd 

som innefattar psykiskt, fysiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående. Dessa 

komponenter är en resurs och en förutsättning i det mänskliga livet. Enligt 

Världshälsoorganisationen [WHO] (1948) definieras hälsa som ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp. 

Hanson (2004) tillägger att detta mål blev för många orealistiskt. Hanson menar att en god 

hälsa betyder olika för olika personer. WHO:s mål kan dock vara riktningsvisare vid 
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planering av hälsoarbete (Hanson, 2004). Regeringen skriver att hälsa innefattar allt från 

kost och motion till yttre miljöer och relationer, men i grund och botten handlar hälsa om att 

få leva ett så friskt liv som möjligt (Prop. 2007/08: 110). 

Hälsan i befolkningen styrs av sociala och ekonomiska villkor samt levnadsvanor och 

arbetsmiljö. Hälsoarbetet kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika 

aktörer. Kommuner och landsting har en betydelsefull roll i folkhälsoarbetet och bör därför 

arbeta med att utveckla verktyg och metoder i det främjande och förbyggande arbetet (Prop. 

2007/08:110). 

2.1 Hälsa i arbetslivet 

Hälsa i arbetslivet är ett av elva nationella målområden för folkhälsan i Sverige. Dessa 

folkhälsomål beslutades av Sveriges riksdag år 2003 och ligger till grund för ett systematiskt 

folkhälsoarbete i Sverige. Det övergripande målet för svensk folkhälsa är att skapa 

förutsättningar för en jämställd och jämlik hälsa för hela befolkningen. Att arbeta för hälsa i 

arbetslivet och goda arbetsvillkor bidrar till minskade sociala skillnader i ohälsa (Prop. 

2002/03:35). Enligt regeringen är god arbetsmiljö viktigt för den enskildes hälsa och 

välbefinnande, vilket i sin tur leder till verksamhetsutveckling och skapar förutsättningar för 

tillväxt. Ett lokalt engagemang på arbetsplatsen bidrar till förbättrade livsvillkor och 

levnadsvanor. För att öka den arbetsrelaterade hälsan bör insatserna både vara kort- och 

långsiktiga samt inriktade på både individ- och gruppnivå (Prop. 2007/08:110). Enligt 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren skyldig att arbeta förebyggande för att skydda 

de anställda mot ohälsa och olyckor samt att arbeta för en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2001a). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt 

arbetsmiljöarbete [SAM] står det att arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa. 

Förebyggande och främjande arbete ska införlivas som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och omfatta fysiska och psykosociala förhållanden i arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2001b). Theorell (2012) definierar psykosocial miljö som de psykologiska 

och sociala faktorer som utgör samspelet mellan individen och dess omgivande miljö. 

Idag vet vi att god arbetsmiljö leder till ökat välbefinnande, vilket i sin tur leder till närvaro, 

arbetsprestation och kvalité på arbetsplatsen. I förlängningen bidrar detta till minskade 

kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering. Arbetsmiljöarbete är alltså en god investering 

(Hanson, 2004). 

2.1.1 Arbetsplatsen som hälsofrämjande arena 

Arbetsplatsen är en viktig arena i det hälsofrämjande arbetet eftersom det är möjligt att nå 

stora grupper och många människor spenderar mycket av sin tid där. Arbetsplatserna kan 

även bidra till ett naturligt socialt stöd via arbetskamrater, vilket kan leda till hållbara och 

långsiktiga livsstilsförändringar (Robroek, Bredt & Burdorf, 2007). I folkhälsopolitiska 
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propositionen framgår att arbetsplatsen är en viktig arena för att arbeta med förebyggande 

insatser som till exempel hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor (Prop. 2007/08:110). 

Begreppet arbetsplats är en generell benämning på ett sammanhang där människor vistas 

under liknande förutsättningar (Hanson, 2004). Pellmer, Wramner och Wramner (2012) 

klargör att arbetsplatsen är den mest utvecklade arenan för att förebygga ohälsa och olyckor 

samt för att arbeta med förebyggande och främjande insatser. 

Hälsa kan ses som en strategisk resurs i en organisation, där en sund arbetsplats med friska 

medarbetare bidrar till bättre resultat (Hanson, 2004). Goda arbetsförhållanden kan bidra 

till social status, personlig utveckling, sociala relationer, självförtroende och stärka individers 

ekonomi (Statens folkhälsoinstitut, 2010c). Vidare konstaterar Huddleston (2014) att en 

hälsosam arbetsmiljö är viktig för att människor ska trivas. Respekt, rättvisa och alla 

människors lika värde är viktiga komponenter som bidrar till en god arbetsmiljö. Huddleston 

skriver vidare att för att uppnå en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att förtroende 

genomsyrar hela organisationen, både uppifrån och ned, och nedifrån och upp (Huddleston, 

2014). Det är viktigt att det på arbetsplatser arbetas med organisatoriska interventioner för 

att bland annat främja psykisk hälsa. Främjande interventioner bidrar till samanhållning och 

förbättrat arbetsklimat (Giorgi, Ando, Arenas, Shoss & Leon-Peres, 2013). Insatser för att 

förbättra hälsa och välbefinnande bör börja i den egna organisationen. Kärnan i en frisk 

arbetsplats är att organisationen arbetar strukturerat och organiserat med hälsofrågor 

(DeJoy & Wilson, 2003). Ett sätt att göra detta är att erbjuda individer hälsospecifika 

program och åtgärder för att stärka medarbetarnas hälsa. Finns det en väl fungerande 

organisation kan detta bidra till förbättrad hälsa på individnivå (Larsson, Ljungblad, 

Sandmark & Åkerlind, 2014). 

Arbetsplatsen är generellt sett en bra arena för att arbeta hälsofrämjande eftersom det ofta 

finns tydliga strukturer med givna regler och rutiner för exempelvis beslutsfattande, 

kommunikation och arbetsprocesser. Det brukar även finnas en vilja till utvecklings- och 

förändringsarbete. Både chefer och medarbetare tjänar på att skapa bra förutsättningar för 

hälsa på arbetsplatsen (Hanson, 2004). Hanson tillägger att alla arbetsplatser är unika och 

olika arbetsplatser har olika förutsättningar, vilket innebär att ett standardprogram för 

hälsofrämjande insatser inte fungerar överallt. Storlek, mognad och kultur är avgörande för 

hur hälsofrämjande strategier kan införlivas i organisationen (Hanson, 2004). 

2.2 Hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete är flera eller enskilda aktiviteter med avsikt att förbättra människors 

hälsa. Det kan vara insatser riktade mot individen som till exempel att utveckla och stärka 

personliga resurser (Hanson, 2004). Dessa hälsofrämjande insatser innebär att bibehålla och 

stärka individens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (Statens folkhälsoinstitut, 

2010a). Addley, McQuillan och Ruddle (2001) skriver vidare att arbetsplatsen är en bra arena 

i det hälsofrämjande arbetet eftersom det finns möjlighet för medarbetare att stötta och 

påverka varandra i positiv riktning. 
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Vid Ottawakonferensen år 1986 tog WHO fram ett internationellt dokument, vilket har spelat 

en viktig roll i den hälsofrämjande politiken (Pellmer et al., 2012). Begreppet hälsofrämjande 

arbete myntades i Ottawadokumentet och beskrevs som en process där individen får 

möjlighet till att öka kontrollen över sin hälsa och därigenom förbättra den. Information, 

utbildning och stöd är några faktorer som kan skapa möjlighet för individen att ta kontroll 

och göra hälsosamma och positiva val som främjar hälsan. För att uppnå ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste individen identifiera och bli 

medveten om vad denne vill uppnå för att tillfredsställa sina behov och därmed förända eller 

bemästra sin miljö. Hälsa ska därmed ses som en resurs i tillvaron och inte som målet i sig 

(WHO, 1986). Genom Ottawadokumentet influerades en större betoning på den omgivande 

miljön och det sociala sammanhanget (Hanson, 2004). Några viktiga punkter som togs upp 

gällande hälsofrämjande arbete var att skapa stödjande miljöer för hälsa, utveckla individers 

personliga färdigheter och stärka möjligheter för insatser på samhällsnivå (Naidoo & Wills, 

2009).  

Hälsofrämjande arbete innefattar den fysiska och sociala miljön samt människans personliga 

tankar och handlingar. Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan förändra en arbetsplats 

både fysiskt och socialt till en gynnsammare tillvaro att vara i och att behålla hälsan på 

(Hanson, 2004). Addley et al. (2001) skriver att hälsofrämjande arbete vanligtvis brukar 

förknippas med beteendeförändringar av bättre levnadsvanor. Det kan till exempel vara 

rökavvänjning, kostrådgivning, stressförebyggande arbete och ökad fysisk aktivitet. Det 

handlar alltså om en strävan om att de anställda ska påverka sina egna levnadsvanor. Chu, 

Creucker, Harris, Stitzel, Gan, Gu, och Dwayer (2000) tillägger att synen på hälsofrämjande 

arbete har gått från att inte bara handla om levnadsvanor och aktiviteter utan att också 

innefatta organisatoriska och miljömässiga faktorer (Chu et al., 2000). Dock visar studier att 

det praktiska hälsoarbetet mestadels består av individbaserade friskvårdsinsatser (Larsson et 

al. 2014). Hanson (2004) skriver vidare att hälsofrämjande arbete ska vara långsiktigt och 

systematiskt samt införlivas i dagordningen när beslut fattas som kan påverka människors 

hälsa. 

2.2.1 Samverkan 

Samverkan är en del i ett hälsofrämjande arbete och definieras som gränsöverskridande 

aktiviteter i samarbete mellan olika aktörer. Det kan handla om internt samarbete eller 

samarbete mellan organisationer.  Samverkan är viktigt för tvärvetenskaplig 

kunskapsutveckling, planering och för att ge stöd i olika avseenden. Genom samverkan kan 

insatser ge synergieffekter vilka kan bidra till vidmakthållande (Axelsson & Axelsson, 2007). 

2.2.2 Delaktighet 

En annan viktig del i det hälsofrämjande arbetet är att möjliggöra människors delaktighet. 

Delaktighet innefattar graden av inflytande och kan exempelvis vara information, 

konsultation, dialog, samarbete och medbestämmande. Upplevelser av inflytande är lägst vid 
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information och högst vid medbestämmande, alltså är medbestämmande att eftersträva 

eftersom det ger störst inflytande, vilket i sin tur bidrar till högst grad av delaktighet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b). Genom delaktighet utvecklas den psykosociala arbetsmiljön och 

bidrar till kreativitet och produktivitet (Kostenius & Lindqvist, 2006). Hanson (2004) 

tillägger att delaktighet bidrar till att medarbetarna själva får vara med och forma sitt arbete 

som i sin tur leder till ett ökat engagemang på arbetsplatsen. 

2.3 Hälsoinspiratören 

Arbetsgivaren kan främja medarbetarnas hälsa genom att använda sig av hälsoinspiratörer 

som en form av stöd för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen (Larsson et al. 2014). 

Denna insats är vanlig inom den offentliga sektorn och inom moderna företag där 

medarbetarna själva utser en hälsoinspiratör, även kallad friskvårdsombud (Andersson & 

Ljusenius, 2012). Denna person har vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter även 

uppgifter i företagets friskvårdsarbete. Denna person bör vara intresserad av hälsa och ska 

inspirera och förmedla information angående olika friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen. 

Hälsoinspiratören har även en viktig roll som kontaktperson mellan arbetslaget och chefer 

vid planering och genomföranden av olika hälsofrämjande aktiviteter (Andersson & 

Ljusenius, 2012). Andersson och Ljusenius skriver vidare att det är viktigt att chefer har 

kunskap om vikten av hälsa hos sina anställda samt kunskap om vad hälsoinspiratören kan 

bidra med. En hälsoinspiratör kan med hjälp av insatser minska sjukfrånvaron, minska 

antalet rehabiliteringsfall och öka medarbetarnas fysiska ork. Friskvårdssatsningar kan också 

löna sig ur perspektivet att fysisk inaktivitet och dålig ork bidrar till sänkt effektivitet. 

Exempelvis innebär en sänkning med 10 procent av arbetsinsatsen under en arbetsdag att 

arbetsgivaren betalar i onödan för mer än en månads arbete varje år (Andersson & Ljusenius, 

2012). Angående fysisk inaktivitet visade en studie att en fjärdedel av 

undersökningspersonerna inte uppnådde den fysiska kapaciteten som deras arbete krävde 

(Karlqvist, Leijon & Härenstam, 2003). Vidare konstaterar Andersson och Ljusenius (2012) 

att ökad fysisk aktivitet på arbetsplatsen kan bidra till organisatoriska ekonomiska vinster 

och hälsovinster för individen. 

2.3.1 Hälsoinspiratör inom Ludvika kommun 

Ludvika kommun har 25 700 invånare och är Dalarnas tredje största stad. Kommunen har 

cirka 2 500 anställda och är indelad i sex förvaltningar: kultur- och fritidsförvaltningen, 

räddningstjänst Västerbergslagen, vård- och omsorgsförvaltningen, social- och 

utbildningsförvaltningen, stöd- och styrningsförvaltningen samt 

samhällsbyggnadsförvaltningen (http://ludvika.se/kommunpolitik.4. 

34576465126885270a1800015489.html#.VUzJkZ2sUT ). De flesta arbetsplatser inom 

Ludvika kommun har hälsoinspiratörer. Dessa personer är medarbetare med intresse för 

hälsa och livsstilsfrågor. Inspiratörerna ska förmedla information och inspirera till att delta i 

olika friskvårdsaktiviteter. Anställda inom kommunen har möjlighet att under arbetstid ta ut 
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en timme i veckan för att utöva någon friskvårdsaktivitet. Där inte verksamheten tillåter 

detta har de anställda i stället möjlighet till subventionerad friskvård 

(http://ludvika.se/naringslivarbete/arbetahososs/ 

friskvardochhalsoutveckling.4.55e94f9a12844695428800031652.html#.VUzKPZ2sUTI ). 

2.4 Teoretisk referensram 

2.4.1 KASAM 

Aaron Antonovsky (1923-1994) undersökte vad det var som gjorde att vissa människor 

klarade av svåra påfrestningar och fortfarande kunde uppleva hälsa. Det Antonovsky kom 

fram till var att dessa personer upplevde hög grad av KASAM - känsla av sammangan. 

KASAM är en teori som innefattar tre delkomponenter, vilka är meningsfullhet, hanterbarhet 

och begriplighet. Meningsfullhet kallas också för motivationskomponenten, vilken innefattar 

att individen vet varför något bör göras eller varför något sker. Detta bidrar till en känsla av 

meningsfullhet och har en stark känslomässig grund i alla människor. Antonovsky skriver att 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten. Upplevs inte saker i tillvaron meningsfulla 

blir hanterbarhet och begriplighet kortvariga. Hanterbarhet innefattar vilka resurser som 

individen upplever sig ha för att kunna agera och ta kontroll över de kravfyllda situationer 

som ställs. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individen upplever tillvaron och 

förståelsen för densamma. Upplevs omvärlden kaotisk har individen troligtvis svårt att se hur 

denne ska hantera situationen (Antonovsky, 2005). Graeser (2011) skriver att KASAM:s tre 

delkomponenter bidrar till mental hälsa på arbetsplatsen. Graeser skriver vidare att det är 

viktigt att identifiera stödjande faktorer och resurser för att främja psykisk hälsa på 

arbetsplatsen. Förr studerades ofta det patogena perspektivet vilket fokuserar på sjukdomars 

utveckling, där problem och risker är det centrala. Idag har synen gått till att inte bara 

studera det patogena utan också det salutogena perspektivet. Det salutogena perspektivet 

utgör grunden för en hälsofrämjande arbetsplats (Antonovsky, 2005., Graeser, 2011). Detta 

perspektiv fokuserar på friskfaktorer, alltså vad som gör att människan mår bra och 

förknippas med frågor som berör hur människan bibehåller eller förbättrar sin hälsa 

(Angelöw, 2002). Studier inom positiv psykologi visar att positiva känslor främjar den 

psykiska hälsan och att positiva människor håller sig friskare (Kobau, Seligman, Peterson, 

Diener, Zack, Chapman & Thompson, 2011). 

2.4.2 Motivationsteori 

Motivation är drivkraften för mänskligt handlande. Motivation förknippas också med den 

mänskliga strävan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan förknippas med 

människans natur av att vara konstruktiv, målinriktad, aktiv och social (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Tvåfaktorteorin är en motivationsteori som handlar om 

arbetstillfredsställelse relaterat till motivation. Upphovsmannen till denna teori är Frederick 
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Irving Herzberg (1923-2000). Herzberg skiljer mellan två olika motivationsfaktorer som han 

kallar hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Hedegaard, 2012). Hygienfaktorer är faktorer 

som leder till minskad arbetstillfredsställelse. Det kan exempelvis vara mindre gynnsamma 

fysiska arbetsförhållanden, lön, status och interaktion mellan människor. Det är ofta dessa 

faktorer som leder till missnöje i arbetet men sällan till någon arbetstillfredsställelse eller 

motivation. Det är vanligt att personalen på en arbetsplats har åsikter om hygienfaktorerna 

men i själva verket är det motivationsfaktorerna som bidrar till prestationen hos 

medarbetarna. Finns det inte motivation hos medarbetarna hjälper det inte att tillfredsställa 

hygienfaktorerna. Motivationsfaktorerna däremot är faktorer som bidrar till ökad 

arbetstillfredsställelse och relateras till själva arbetsuppgifterna som exempelvis prestationer, 

uppskattning, ansvar, delaktighet och utveckling. Frånvaro av motivationsfaktorerna leder 

vanligtvis inte till missnöje med arbetet utan leder till en neutral arbetssituation (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman, 2003). 

För att utveckla och skapa nya hälsobeteenden ses motivation som en viktig komponent för 

individen (Naidoo & Wills, 2009). Prestationer försämras när motivationen brister och kan 

handla om vilken prestation som helst i det dagliga livet (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

2.4.3 Socialt stöd 

Enligt Andersson (2009) är socialt stöd en viktig del i det hälsofrämjande arbetet och 

innefattar det stöd som individer eller grupper finner i det dagliga livet. Ett trivsamt socialt 

klimat kan bidra till motivation och positiva förändringar. Stöd i den sociala miljön bidrar till 

individers välmående och skapar förutsättningar för att utveckla hälsa. Socialt stöd innefattar 

också relationer och nätverk och kan handla om emotionellt stöd, stöd som förstärker 

självkänslan och informationsstöd. Socialt stöd från chefer och medarbetare är viktigt och 

kan utgöras av allt från emotionellt till praktiskt stöd (Andersson, 2009). Andersson och 

Ljusenius (2012) tillägger att det är viktigt att ha en engagerad och stöttande ledning för att 

insatser ska införlivas och bli bestående. Conrad och Tangen (2009) styrker att stöd från 

chefer är en förutsättning för att medarbetarna ska uppleva hälsa. Särskilt viktigt är det att få 

stöd i svåra situationer och att det är tillåtet att fråga efter stöd (Conrad & Tangen, 2009). En 

svensk studie gjord inom den offentliga sektorn visade att socialt stöd och 

gruppsammanhållning var avgörande vid hälsoinsatser, utmanande åtgärder och 

målförverkliganden på arbetsplatsen. Vidare beskrivs att socialt stöd och 

gruppsammanhållning borde uppmuntras av organisationen som en del av det 

hälsofrämjande arbetet (Arneson & Ekberg, 2005). En annan studie visade att stöd från 

chefer i form av belöningar, erkännande och respekt bidrog till friskare personal (Dellve, 

Skagert & Vilhelmsson, 2007). 

2.4.4 Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som förknippas med hälsofrämjande insatser. Detta kan 

förklaras som en process som möjliggör för individen att bemästra sin egen livssituation 
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genom att öka individers eller gruppers kunskaper för att kunna påverka sin egen hälsa och 

därmed ta makten över sin situation och åtnjuta rätten att uppnå bästa möjliga hälsa. Det är 

den inre motivationen som står i fokus där individen själv ska finna sitt eget problem (Prop. 

2007/08: 110). Askheim och Starrin (2007) tillägger att empowerment handlar om att 

möjliggöra för individer att hantera sin miljö och ta kontroll över den. Naidoo och Wills 

(2009) skriver vidare att det handlar om att ta tillvara på den enskildes resurser och den 

enskildes förmåga att bemästra sin livssituation. Empowerment grundas i att individen 

motiveras till att ta kontrollen över inte bara sin hälsa utan också sitt liv. I möte med 

individer handlar empowerment om att ge stöd, ett slags hjälp till självhjälp (Naidoo & Wills, 

2009). En studie visade att de personer som hade en högre grad av empowerment upplevde 

bättre hälsa (Arneson & Ekberg, 2005).  

2.5 Problemformulering 

Hälsoinspiratörer ses som en hälsosatsning i det främjande och förebyggande arbetet för att 

utveckla hälsan på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att ta reda på vilka förutsättningar 

hälsoinspiratören har för att arbeta hälsofrämjande samt vad som driver dem. Då det finns 

behov av mer kunskap om hälsoinspiratörer och vilken roll de har i det praktiska 

hälsoarbetet finns det också stora utvecklingsmöjligheter inom området. Förhoppningen är 

att denna studie ska bidra till lärdom angående hälsoinspiratörernas upplevelser av arbetet 

som hälsoinspiratör samt väcka intresse för utveckling och fortsatta studier. 

3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hälsoinspiratörer inom kommunal verksamhet 

upplever stöd och motivation i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur arbetar en hälsoinspiratör med hälsofrämjande insatser? 

 Hur upplever hälsoinspiratörer stöd från chefer och medarbetare? 

 Vad upplever hälsoinspiratörer som motiverande faktorer i arbetet med 

hälsofrämjande insatser? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Med utgångspunkt från studiens syfte valdes en kvalitativ metod, vilken enligt Bryman 

(2012) är en forskningsstrategi som innebär ett tolkande och föränderligt synsätt av den 

sociala verkligheten utifrån individers tolkningar. Genom en kvalitativ studie skapar 

forskaren en djupare förståelse av fenomen i vardagen med hjälp av intervjupersonernas 

subjektiva upplevelser. I denna forskningsansats är det vanligt med intervjustudier för att 

fånga upp människors upplevelser och erfarenheter, där intervjuaren ställer frågor och 

lyssnar lyhört. Tonvikten i denna forskningsstrategi fokuserar på text, vilket även kallas för 

mjuk data, och innefattar vanligen intervjuer och tolkande analyser (Bryman, 2012). Patel 

och Davidson (2011) tillägger att det inte finns något rätt eller fel i intervjupersonernas 

berättelser eftersom det är deras subjektiva upplevelser som ska studeras. En kvalitativ 

metod valdes för att fånga upp individernas upplevelser av ett fenomen, alltså 

hälsoinspiratörernas upplevelser av stöd och motivation, vilket inte hade varit möjligt med 

ett mer positivistiskt kvantitativt tillvägagångssätt eftersom det lägger tonvikt på siffror och 

kvantifiering och där känslor och värderingar inte hör hemma (Bryman, 2012). Vid insamling 

av data genomfördes intervjuer för att få en djupare förståelse av valt problemområde.  

4.2 Val av intervjupersoner 

Inom kvalitativ forskning används vanligtvis målinriktade urval, vilket innebär att urvalet är 

framtaget utifrån syftet med studien (Bryman, 2012). Utifrån studiens syfte gjordes valet att 

studera hälsoinspiratörer inom Ludvika kommun. Kommunen har 112 hälsoinspiratörer 

fördelat på sex förvaltningar. En person inom kommunen som är ansvarig för 

hälsoinspiratörerna erbjöd sig att vidarebefordra ett mail från författaren till alla 

hälsoinspiratörers arbetsmail. Inspiratörerna fick via mailet förfrågan om de kunde tänka sig 

att delta i examensarbetet. Av dessa 112 svarade sju att de ville delta i studien. Dessa 

inspiratörer arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen 

samt social- och utbildningsförvaltningen. Inspiratörerna är i olika åldrar, majoriteten av 

intervjupersonerna är kvinnor och de har varit hälsoinspiratörer mellan ett och 15 år. Lärare, 

undersköterskor, chefer och andra administrativa roller är representerade i studien. De sju 

hälsoinspiratörerna kontaktades sedan via mail igen för planering av tid och plats för 

intervjuerna och ett missivbrev bifogades (bilaga A). Missivbrev är ett informationsbrev som 

informerar om syfte med den kommande studien samt vem som är ansvarig för studien. I 

detta brev ska det även framgå på vilket sätt individens bidrag kommer att användas samt att 

intervjumaterialet kommer behandlas konfidentiellt (Patel & Davidson, 2011). 

En av intervjupersonerna lämnade återbud och kunde därmed inte närvara under den utsatta 

tiden då intervjun skulle hållas. Av de återstående sex intervjuerna genomfördes fem på 
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respektive arbetsplats i en avskild miljö. En intervju genomfördes i en offentlig lokal eftersom 

det inte fanns möjlighet att vara på den aktuella arbetsplatsen. 

4.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuer är vanligast förekommande inom kvalitativ forskning (Patel & Davidson, 2011). 

Utifrån studiens syfte och tidigare forskning utarbetades en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor, vilka enlig Bryman (2012) är öppna frågor där intervjupersonerna 

får möjlighet till stor talfrihet. Vidare skriver Bryman att en semistrukturerad intervjuguide 

är utformad med specifika teman där forskaren har möjlighet att fånga upp andra saker som 

den intervjuade berättar och även ta frågorna i den ordning som passar under intervjun. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en bra intervjufråga ska bidra till kunskap inom 

forskningsämnet samt bidra till ett dynamiskt samspel mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Kvale och Brinkmann tillägger att det krävs övning för att bli en bra 

intervjuare. 

För att besvara syftet med studien och för att underlätta strukturen i intervjun arbetades 

olika teman fram. Dessa teman gjordes utifrån följande frågeställningar ”hur arbetar en 

hälsoinspiratör med hälsofrämjande insatser”, ”vad motiverar hälsoinspiratörerna till att 

jobba med hälsofrämjande insatser?”, ”vilket stöd finns från chefer?” samt ”vilket stöd finns 

från medarbetare?”. Under varje fråga hade författaren tre till fyra semistrukturerade frågor. 

Dessa teman och frågor utgjorde sedan en intervjuguide (bilaga B). Denna intervjuguide 

möjliggjorde till följdfrågor som inte har förberetts utan som uppstod genom samtalets olika 

riktningar. 

Intervjuerna varade mellan 18 och 47 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. 

Materialet transkriberades efter att alla intervjuer genomförts. Enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) innebär transkribering att berättelserna skrivs ned till text. Vid 

transkriberingen skrevs intervjuerna ned ordagrant. Pauser skrevs med tre punkter. Skratt 

och hosta samt uttryck som ööö och mmm skrevs inom parenteser. Det transkriberade 

materialet blev totalt 33 sidor datorskriven text. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

under transkriberingen ska materialet upplevas som levande samtal. 

4.4 Analys 

Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild. 

Under transkriberingen avidentifierades intervjupersonerna med koderna IP1, IP2 och så 

vidare. För att analysera det transkriberade materialet användes en manifest innehållsanalys. 

En manifest innehållsanalys analyserar det uppenbara och synliga i texten, inte det 

underliggande (Graneheim & Lundman, 2004). Syftet vid analysen var att fånga likheter och 

skillnader mellan olika intervjupersoners verklighet. Graneheim och Lundman (2012) 
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tillägger att forskaren trots strävan efter ett objektivt förhållningssätt alltid har en 

förförståelse för texterna vid analys. 

Analysmaterialet ska vara tillräckligt stort för att utgöra en helhet, vilket enligt Bryman 

(2012) innebär att teoretisk mättnad uppnås. I praktiken betyder detta att datainsamling sker 

tills forskaren uppnår en mättnad av relevant information för studien (Bryman, 2012). 

Det transkriberade materialet kategoriserades systematiskt in i meningsenheter, 

kondensering, kod, underkategori och kategori. Meningsenheter innebär att forskaren väljer 

ut det bärande i texten, det kan vara innehållsmässigt liknande texter eller meningar där 

intervjupersonernas berättelser överensstämmer med varandra. Sedan delas materialet in i 

kondenserad meningsenhet vilket gör att materialet förblir mer lätthanterligt för forskaren 

genom att texten kortas ned och det centrala innehållet bevaras. Därefter sätts en kod på 

meningsenheten för att beskriva dess innehåll. Koderna bildar sedan underkategorier, vilket 

är ett samlingsnamn för kodernas innehåll. Sedan bildas kategorier som beskriver något som 

flera intervjupersoner har gemensamt och kan ses som ett uttryck för textens innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2012). Vid analysen följde författaren det systematiska arbetssättet 

beskrivet ovan, vilket resulterade i att likheter och skillnader i intervjumaterialet särskildes.  

Intervjumaterialet skrevs ut och varje intervjuperson fick en färg målad över hela 

intervjusidan, uppifrån och ned, exempelvis röd för IP1, grön för IP2 och så vidare, detta för 

att veta vilken person som sagt vad. Författaren delade in intervjutexterna i olika grupper 

baserat på de olika temana från frågeguiden. Materialet lästes igenom inom varje grupp för 

att sedan kondenseras ned till meningsenheter med hjälp av en överstrykningspenna. Koder 

skrevs sedan till höger om materialet medan underkategorierna skrevs till vänster. 

Kategorierna togs fram utifrån underkategorierna, syftet med studien och frågeställningarna. 

Under analysen flyttades meningar och stycken då intervjupersonerna ibland berörde 

kommande ämne eller att några texter passade bättre in under en annan grupp. Materialet 

analyserades en grupp i taget, med andra ord analyserades alla intervjupersoners berättelser 

samtidigt. Kategorierna som togs fram var hälsoinspiratörens hälsofrämjande arbete, 

upplevelser av stöd samt motivation. I tabell 1 visas ett exempel på kondenseringen. 

Tabell 1: Exempel på meningskondensering 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

De är ju positiva och tycker att det är kul 

när man hittar på något som är positivt 

och roligt men där emellan så är det nog 

ganska tyst. Det är några enstaka, två 

stycken kanske som kan komma ibland 

och säga ”ska vi inte hitta på något?” 

eller ”jag har en idé” och så vidare (IP6) 

Positiva när man 

hittar på aktiviteter 

men där emellan är 

det tyst. Några kan 

komma ibland och 

vill hitta på något 

Uppskattar 

aktiviteter 

när det 

anordnas 

Stöd från 

medarbetare 

Upplevelser 

av stöd 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Trovärdighet, giltighet och överförbarhet är kriterier som används för att bedöma studiens 

kvalité. Några aspekter som visar om studien uppnår dessa kriterier är bland annat om det 

finns en röd tråd genom arbetet, alltså om syfte och frågeställningar kan härleda studien, 

samt om metoden är trovärdig och utformad så att överförbarhet kan utföras. Det är även 

viktigt att intervjufrågorna håller god kvalité och kan kopplas till syftet. Vidare är det viktigt 

att kontinuerligt kontrollera forskningsprocessens kvalité under arbetets gång (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). I denna studie har syftet genomsyrat hela arbetet från bakgrund till 

resultat och diskussion. Med utgångspunkt i frågeställningarna har intervjuguiden utformats 

och samma frågor har ställts till samtliga intervjupersoner. Vid några tillfällen hade 

intervjupersonen redan svarat på frågor som författaren tänkt ställa vid ett senare tillfälle, 

vilket innebar att denna fråga inte upprepades. 

Bryman (2012) skriver om att kunna styrka och konfirmera, vilket innebär att forskaren bör 

sträva efter objektivitet och att försöka lägga förförståelsen bakom sig. För att 

intervjuutskrifterna ska vara trovärdiga har berättelserna ordagrant skrivits ned och pauser, 

upprepningar och ljud som exempelvis skratt har inkluderats. För att styrka trovärdigheten i 

resultatet har citat används.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskning måste bidra till kunskap och förbättringar av människans situation och det är 

viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt under hela studien (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

forskningsarbete är målet att generera kunskap som är så trovärdig som möjligt som en del i 

samhällets utveckling (Patel & Davidson, 2011). Fyra etiska principer gällande svensk 

forskning är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera om studiens syfte, det frivilliga 

deltagandet, anonymitet och om att intervjupersonerna när som helst kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2011., Bryman, 2012). Informationskravet uppfylldes genom 

att ett informationsbrev skickades ut till samtliga deltagare med information om de etiska 

principerna. I informationsbrevet stod det även att underökningspersonerna har rätt att 

bestämma över sin medverkan, vilket också berör samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådet 

(2011) innebär samtyckeskravet att undersökningspersonerna har rätt att bestämma över sin 

medverkan och att minderåriga måste ha målsmans godkännande. Då inga minderåriga 

deltog i studien berördes inte denna studie av detta. Utöver informationsbrevet informerades 

även deltagarna vid intervjutillfället om de etiska principerna. Konfidentialitetskravet 

innebär att personuppgifterna ska behandlas med största möjliga sekretess så att obehöriga 

inte får ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2011). Det kan uppstå etiska problem när 

intervjuer skrivs ut eftersom känsliga ämnen kan förekomma. Därför är det viktigt att värna 

om individernas integritet. Det är även viktigt ur etisk synvinkel att radera innehållet från 

diktafonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter studiens slut kommer därför det transkriberade 

materialet att raderas, både ljudfilerna och utskriftsmaterialet. I och med kodning, 
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anonymisering och radering anses konfidentialitetskravet uppfyllt. Den sista principen är 

nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade materialet endast får användas till 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie kommer det insamlade 

materialet endast användas till denna uppsats och inte till andra ändamål. 

Det ställs även etiska krav på forskaren såtillvida att det material som framställs ska uppnå 

hög vetenskaplig kvalité. Materialet ska även vara kontrollerat och validerat i största möjliga 

mån (WMA Declaration of Helsinki, 2013., Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att värna om 

deltagarnas integritet och behandla intervjumaterialet konfidentiellt har ett etiskt 

förhållningssätt använts och de etiska principerna beaktats. Under arbetets gång har 

författaren även fört ett resonemang kring för- och nackdelar relaterat till risker och 

konsekvenser. 

5 RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet från intervjuerna. Utifrån studiens syfte och analys framkom tre 

kategorier och två underkategorier. För att styrka textinnehållet har meningar ordagrant 

tagits från intervjupersonernas berättelser, vilket redovisas i form av citat. Har citatet tagits 

ur ett sammanhang eller om meningar eller ord har plockats bort inom citatet markeras detta 

med hakparenteser och tre punkter. I några fall har ord plockats bort inom hakparenteserna 

för att anonymisera intervjupersonerna. 

5.1 Hälsoinspiratörens hälsofrämjande arbete 

Hälsoinspiratörerna anordnar, inspirerar och utför en mängd olika aktiviteter. Exempelvis 

promenader, bollsporter, tipspromenader, styrketräningspass, cirkelträning, stavgång, 

lunchdisco, bowling, minigolf, lunchträffar, utflykter och afterwork. Kommunen arrangerar 

även resor exempelvis till Blodomloppet, Vårruset och Tjejmilen där hälsoinspiratörerna 

informerar om loppen och försöker få ihop lag. Hälsoinspiratörerna betonar även att det är 

de små sakerna som gör nytta och ökar graden av välmående. Det kan till exempel vara att 

skriva uppmuntrande mail, skriva ut nyttiga recept, informera om fördelarna med att stå vid 

skrivbordet och att ta trapporna istället för hissen.  

”[…] det blev i alla fall ett mail i veckan till allihopa såhär: Nu är det fint väder, nu går vi ut, 

vem hänger med på lunch? Den typen av grejer och glöm inte att ta ut timmen” (IP2) 

Flera av intervjupersonerna anger även att aktiviteter där fika involveras bidrar till att flera 

vill delta, det kan till exempel vara att springa eller gå lopp som avslutas med picknick eller 
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utflykter där kaffe och smörgås ingår. Hälften upplever även att det är uppskattat att ha olika 

aktiviteter i anslutning till arbetet, vilket bidrar till att kollegorna inte behöver åka hem efter 

arbetets slut. 

”[…] med tanke att folk inte ska behöva åka hem som bor ute i byar och sånt här, och då 

kommer man aldrig få hit dem igen, då tar man det i anslutning till att vi slutar jobbet” (IP1) 

”Det är många som sagt att det är skönt att man kan gå härifrån till träningen och sen får man 

gå hem sen, än att man går hem och sätter sig […] Så det har varit en stor del i att de har 

kommit iväg och tränat själva, annars skulle de inte ha kommit igång eller kommit iväg” (IP5) 

En annan hälsoinspiratör tycker att träning nödvändigtvis inte behöver vara efter arbetets 

slut, att det istället ska införlivas i verksamheten till exempel på arbetsplatsträffarna då en 

kvart kan gå till rörelseaktiviteter. 

Alla hälsoinspiratörerna är överens om att det är viktigt att det finns många valmöjligheter på 

olika aktiviteter så att medarbetarna ska få möjlighet att hitta något som passar just dem. 

Inspiratörerna tillägger även att det finns ett stort utbud av aktiviteter som kommunen 

arrangerar till exempel lärarledda pass, möjlighet till att gå på gym och möjlighet till att 

simma. Kommunen anordnar även utbildning till de som är hälsoinspiratörer, vilket ansågs 

som positivt och givande. 

De flesta hälsoinspiratörer beskriver även att hälsa inte bara är fysiska aktiviteter utan det 

kan exempelvis vara sociala sammanhang där målet inte är att höja pulsen. Ett exempel är att 

gå på afterwork tillsammans. 

”Hälsa är ju så mycket mer; inte bara träning” (IP3) 

Hälsoinspiratörerna är överens om att det är viktigt att alla på arbetsplatsen hjälps åt att 

inspirera varandra och att det är viktigt att alla får vara delaktiga. Inspiratörerna berättar att 

det är viktigt att inte pressa medarbetarna för att få med dem på aktiviteter eftersom det kan 

leda till motstånd. Flera av hälsoinspiratörerna betonade även att alla människor har ett eget 

ansvar för sig själva och för sin egen hälsa och att det inte är hälsoinspiratörens roll att tvinga 

någon till bättre hälsa.  

”Jag tänker att vi inspirerar varandra en del på arbetsplatsen. Det handlar inte om att, alltså 

det handlar inte bara om mig, jag kan bidra med några grejer varvid någon annan kan bidra 

med någon annan grej” (IP2) 

5.2 Upplevelser av stöd 

Nedan har upplevelser av stöd delats in i upplevelser av chefers stöd och upplevelser av 

medarbetarnas stöd i det hälsofrämjande arbetet. 
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5.2.1 Stöd från chefer 

De flesta hälsoinspiratörer upplever att de i stor utsträckning får stöd från sina chefer. Det 

kan vara stöd i genomförande av aktiviteter och till idéer som hälsoinspiratören har. 

Inspiratörerna nämnde även att de uppskattade när cheferna berömde dem och sa att de 

hade gjort ett bra jobb. Några av inspiratörerna tillade dock att cheferna kan bli bättre på 

verbalt beröm. 

”En av cheferna frågar ju hur det går och liksom visar att jamen det är jättebra och det kör vi 

på” (IP4) 

”[…] hon har nog aldrig sagt det rent ut, liksom bra jobbat eller bra, någonting sådär, men jag 

märker ju att hon inte bromsar heller […]” (IP6) 

Hälsoinspiratörerna nämnde även att deras chefer hade intresse för motion och hälsa, vilket 

avspeglade sig i verksamheten genom att cheferna var positiva och engagerade i 

hälsofrämjande insatser. 

”Hon frågar hur det går och om jag inte kan någon gång så säger hon att hon kan ställa upp. Så 

hon är väldigt på och vill att vi ska göra saker” (IP5) 

Hälsoinspiratörerna upplever att chefernas stöd är viktigt för att känna att de har mandat till 

att arbeta med hälsa på arbetsplatsen. I några fall var inte medarbetarna intresserade av 

aktiviteter som hälsoinspiratören gjorde och därför kändes chefernas stöd extra viktigt. 

På arbetsplatsträffarna har hälsoinspiratörerna en stående punkt på dagordningen. Denna 

punkt tycker inspiratörerna bidrar till delaktighet, dock känner inspiratörerna att punkten 

inte tar särskilt stor plats. Majoriteten upplever att arbetsplatsträffarna är det enda som 

bidrar till delaktighet i verksamheten medan andra är delaktiga i större utsträckning. Det kan 

röra sig om att inspiratörerna och cheferna utbyter idéer och samarbetar med att ta fram 

handlingsplanen för hälsa på arbetsplatsen. 

”Jag brukar väl alltid försöka säga någonting, så på det viset blir man delaktig […]” (IP2) 

Att hitta tid till att arbeta med hälsoinspiratörsuppdraget upplever inspiratörerna handlar 

om planering och hur arbetsbelastning ser ut. Några av inspiratörerna upplever att det skulle 

behövas mer tid. 

”[…] det är väldigt olika men för det mesta så kan jag hitta tiden […] Vi har väldigt flexibla 

tider och ganska flexibla arbetsuppgifter” (IP6) 

”[…] jo visst skulle man säkert behöva mer tid att göra lite mer anslag och såhär...” (IP5) 
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5.2.2 Stöd från medarbetare 

De flesta hälsoinspiratörer upplevde svagt stöd från medarbetarna, dels baserat på att de inte 

ville delta i aktiviteter som anordnades och dels för att hälsoinspiratörerna i viss mån 

upplever motstånd från medarbetarna.  

”De flesta är ganska nöjda med när det inte händer något” (IP6) 

”Nu håller jag på att försöka dra ihop ett gäng som ska börja […] på förmiddagar. […] jag har 

skickat ut mail till alla och det är ingen som har svarat” (IP4) 

”[…] jag får inte ens prata om det för då är jag den förbannade hurtbullen […] så det har varit 

jättesvårt […] Jag var provocerande hela jag för att jag var hälsomedveten” (IP3) 

På grund av saknat stöd både i form av få deltagare i anordnade aktiviteter och generellt stöd 

i rollen som hälsoinspiratör har några individer funderat på att avsäga sig sitt uppdrag. Detta 

har dock resulterat i att medarbetarna lovat att de ska bli mer engagerade och stöttande, 

vilket fått hälsoinspiratörerna att fortsätta. 

”För jag sa att jag ville inte vara hälsoinspiratör på ett möte […] för jag känner att jag kommer 

ingen vart […] Vi har ju visst tagit till oss det du har sagt […] men jag har aldrig fått någon 

feedback på det […] men när jag sa att jag inte ville vara nå mer, jamen då vart det diskussion 

[…] så jag tycker att det är bättre”(IP3) 

”[…] något år sådär har det gått ned lite… och vi blir lite några så man har ifrågasatt, ska vi 

verkligen hålla på nå mer? Men det vill de verkligen och då kan det bli så här: Nu måste vi 

skärpa oss […]” (IP1) 

Positiv feedback som respons på mail och aktiviteter upplevdes som stöd i arbetet som 

hälsoinspiratör. En annan aspekt som bidrog till stöd för hälsoinspiratörerna var när 

medarbetarna själva var engagerade, till exempel när de fick vara med och planera 

aktiviteter. 

Gemensamt upplevde alla hälsoinspiratörer att medarbetarna uppskattade och var väldigt 

positiva när det väl deltog i aktiviteter, till exempel obligatoriska aktiviteter under arbetstid. 

Detta gensvar hos medarbetarna bidrog också till att inspiratörerna blev mer motiverade. 

” […] vi var iväg allihopa som vi då hade anordnat, det var väldigt uppskattat […] vi ska försöka 

en eller två gånger per termin som vi ska ha friskvård allihopa tillsammans” (IP5) 
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5.3 Motivation 

Gemensamt för hälsoinspiratörerna är att de har ett intresse för träning och hälsa samt att de 

tycker om att uppmuntra och motivera andra. Inspiratörerna berättar också att de tycker det 

är viktigt att göra roliga saker tillsammans och att göra något annat än att bara jobba.  

”Jag tycker det är roligt om vi kan få med personalen och vi rör oss på olika sätt och helt enkelt 

propagerar för rörelse och hälsa. På den vägen är det […] och just det här att komma åt det att 

man gör något gemensamt i arbetsgruppen som skapar både glädje och hälsa, det tror jag är 

väldigt positivt” (IP1) 

”Det är socialt och trevligt [...] och tar med den känslan tillbaka till jobbet. Känslan lever kvar 

när man gör något sånt där och ibland önskar jag att vi gjorde saker oftare” (IP6) 

Hälsoinspiratörerna är överens om att det finns en mängd utvecklingsmöjligheter inom 

hälsoinspiratörsområdet som skulle kunna öka motivationen. Inspiratörerna känner att det 

skulle vara roligt om de fick inspirera varandra, det skulle till exempel kunna vara att ha ett 

gemensamt forum där alla inspiratörer kan hjälpas åt med inspiration och idéer. 

Inspiratörerna upplever att de kan känna sig lite tjatiga och att de ibland hamnar i idétorka. 

Några inspiratörer berättade också att det skulle vara intressant att höra vad inspiratörer i 

andra kommuner gör. 

”Jag har ett motto, eller vad man kan kalla det, att bra saker det ska man stjäla, liksom bra 

idéer ska man stjäla hej vilt, så egentligen borde vi ha ett bättre nätverk […]” (IP6) 

Andra förslag som kom upp som utvecklingsmöjligheter var samarbete över arbetsplatser, 

pausgympa på femton minuter, utmana andra avdelningar i olika aktiviteter och avslappning. 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur hälsoinspiratörer inom kommunal 

verksamhet upplever stöd och motivation i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. 

Tidigare forskning har visat att arbetsplatsen är en bra arena i det hälsofrämjande arbetet 

eftersom det är möjligt att nå stora grupper. Genom att arbetsplatsen bidrar till ett naturligt 

socialt stöd kan detta leda till sammanhållning och förbättrat arbetsklimat vilket i sin tur 

underlättar för långsiktiga livsstilsförändringar (Robroek et al., 2007., Giorgi et al., 2013). 

Vidare framgår det genom litteraturen att ett trivsamt socialt klimat kan bidra till motivation 

och positiva förändringar (Andersson, 2009).  
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I denna studie framkom att hälsoinspiratörerna inspirerar och uppmuntrar till en hälsosam 

livsstil, både genom att leda och samordna fysiska aktiviteter. För att få en trivsam 

arbetsmiljö är det viktigt att alla hjälps åt inom arbetslaget. Hälsoinspiratörerna upplever att 

de får stöd från cheferna genom att cheferna ger dem beröm. Dock saknades stöd från 

medarbetarna då få deltagare var med på aktiviteterna generellt och då vissa inspiratörer till 

och med upplevde motstånd. Emellertid tyckte medarbetarna att det var roligt när de väl 

deltog i aktiviteter som anordnades. Inspiratörerna motiverades bland annat av att det är kul 

att göra saker tillsammans utöver att bara arbeta. Motivation visade sig även genom att 

inspiratörerna hade flera förslag på utvecklingsmöjligheter. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Genom att en kvalitativ ansats valdes, för att besvara studiens syfte och frågeställningar, 

möjliggjordes en djupare förståelse för fenomenet, vilket Bryman (2012) styrker 

kännetecknar en kvalitativ ansats. För att få fram intervjupersonernas subjektiva upplevelser 

var en intervjustudie mest lämpad. Alternativa metoder som författaren valt bort är 

kvantitativ metod och epidemiologisk metod. En kvantitativ metod studerar hård data vilket 

innebär bland annat statistik där siffror och tabeller är det centrala (Bryman, 2012). 

Eftersom denna studie studerar mjuk data, då det är upplevelser som studeras, var en 

kvantitativ studiedesign inte lämplig. Den epidemiologiska studiedesignen studerar 

förekomst av orsaksfaktorer som bidrar till hälsa eller sjukdom (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Då denna studie inte har till avsikt att studera orsaksfaktorer ansågs inte den 

epidemiologiska studiedesignen vara lämpad. 

Ett alternativ till kvalitativa intervjuer är fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att 

intervjupersoner i grupp diskuterar de specifika frågeställningarna (Bryman, 2012).  En 

fördel med fokusgruppintervjuer är att gruppdynamiken skapar förutsättningar för 

diskussioner där den ena individens uttryck bidrar till tankar och idéer hos en annan. Dock 

kan fokusgruppsintervjuer innebära att alla inte får lika mycket talutrymme som vid enskilda 

intervjuer och risken är att enskilda individers åsikter dominerar diskussionen. Då det i 

denna studie fanns få intervjupersoner värderades det att alla kunde delta. Hade en 

fokusgruppsintervju valts hade det med stor sannolikhet varit svårt att hitta en tid och en 

plats under den utsatta tidsperioden där alla skulle kunna delta. 

6.1.2 Val av intervjupersoner 

Alla hälsoinspiratörer blev tillfrågade om de ville delta i studien, vilket enligt Bryman (2012) 

är ett målinriktat urval eftersom intervjupersonerna väljs ut utifrån syftet. Av 112 

hälsoinspiratörer svarade endast sju att de ville delta i studien. Anledningarna till att få 
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svarade antas framförallt vara att de flesta hälsoinspiratörerna arbetar inom vård- och 

omsorgsförvaltningen där arbetsmailen inte läses regelbundet. Dessutom skulle många av 

dessa individer behöva intervjuas utanför arbetstid, både på grund av oregelbundna 

arbetstider och på grund av att arbetet inte tillåter ett längre avbrott. Den låga responsen på 

intervjuförfrågan skapar dock tankar kring hälsoinspiratörernas motivation och engagemang 

inom sitt uppdrag. 

Författarens kontaktperson hade den första kontakten med intervjupersonerna, vilket kan ha 

medfört att vissa intervjupersoner känt att de ville ställa upp å kommunens vägnar. Å andra 

sidan kanske svarsfrekvens hade blivit högre om författaren hade kontaktat inspiratörerna 

direkt, då en direktkontakt skulle kunna skapa en personlig relation och ett större 

engagemang. Av de som svarade var spridningen stor då de jobbade inom flera olika 

förvaltningar och har olika befattningar inom kommunen. Till exempel satt några på kontor 

och några arbetade ute på fältet, vilket resulterade i att frågorna tolkades olika utifrån 

medarbetarnas förutsättningar. Studiens urval medförde att det blev stor bredd på svaren. 

Kanske hade ett mer specifikt val av intervjupersoner varit enklare, till exempel att utföra 

intervjuerna på alla hälsoinspiratörer som är chefer eller att utföra intervjuerna på 

hälsoinspiratörerna inom en och samma förvaltning. Dock anser författaren att det även är 

intressant att studera en bred målgrupp, men då borde ett större urval göras. 

I denna studie var antalet intervjupersoner begränsat, dels på grund av låg svarsfrekvens och 

dels på grund av begränsad tid. Detta har påverkat resultatet då sex personer är för få för att 

säga något om hur kontexten ser ut för alla hälsoinspiratörer. Det saknas även inspiratörer 

från några förvaltningar och inom förvaltningarna finns inte alla befattningar 

representerade, vilket innebär att resultatet kan ha visat en skev bild. Sammantaget 

resulterar detta i att mättnad inte uppnås, vilket innebär att intervjupersonernas berättelser 

börjar överensstämma med varandra (Bryman, 2012). En utvecklingsmöjlighet är att det 

kvalitativa materialet kan ligga till grund för en kvantitativ studie där intervjumaterialet kan 

forma enkätfrågorna. Eftersom det finns ett 100-tal hälsoinspiratörer skulle den kvantitativa 

metoden ge en generell bild av fenomenet. Sju personer svarade alltså att de ville vara med i 

studien, dock lämnades ett återbud på grund av personliga skäl och det totala antalet 

intervjupersoner reducerades till sex individer. 

6.1.3 Genomförande av intervjuer 

Då författaren utförde intervjuer för första gången kan resultatet ha påverkats och en erfaren 

intervjuare hade kanske fått fram fylligare svar. Det framgår i litteraturen att det krävs 

övning för att bli en bra intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid analys upplevde 

författaren att några svar hade kunnat bli mer utförliga om intervjuaren hade bett 

intervjupersonen berätta mer. Bryman (2012) tillägger att semistrukturerade frågor ska 

öppna upp till stor talfrihet. Kanske hade intervjupersonerna gett fylligare svar om 

författaren ställt fler följdfrågor som exempelvis ”kan du berätta mer?”, ”hur upplever du det 

här?” och ”kan du förklara mer?”. Gemensamt för alla intervjuer var att intervjupersonerna 

började komma igång efter att ha pratat en stund. Detta kan bland annat bero på att 
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samspelet blev tryggare. Vid genomförande av intervjuer är samspelet viktigt för att 

intervjupersonerna ska känna sig bekväma (Kvale & Brinkmann, 2014). 

I intervjuguiden ställde författaren en fråga om vad inspiratörerna tror att medarbetarna 

upplever som motiverande faktorer. Eftersom syftet med studien var att skriva om 

hälsoinspiratörernas och inte medarbetarnas motivation hade denna fråga inte behövt 

ställas. Dock hade författaren en tanke att denna fråga skulle kunna jämföras med vad som 

motiverar inspiratörerna och vad de tror motiverar andra för att se om det överensstämmer. 

Frågan angående delaktighet resulterade i relativt tunna svar och visade att inspiratörerna 

inte kände sig speciellt delaktiga. Detta kan bero på att frågan tolkades fel eller att författaren 

skulle ha formulerat frågan annorlunda. Synpunkterna som författaren har om sin 

intervjuguide hade eventuellt kunnat undvikas om den hade testats innan för att på så vis 

upptäcka och korrigera eventuella missförstånd. 

Alla intervjuer genomfördes i avgränsade miljöer. En av intervjuerna utfördes på offentlig 

plats. Detta upplevdes inte ha påverkat resultatet då intervjun gjordes på en avskild yta i en 

tyst miljö utan andra människor runt omkring. 

6.1.4 Analys 

Transkriberingen gjordes efter att alla intervjuer hade genomförts. Under intervjuerna fördes 

anteckningar för att vid analys återskapa känslan från mötet med intervjupersonerna. Detta 

resulterade i att intervjuutskrifterna upplevdes som levande samtal under transkriberingen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Innan analys skrevs texterna från intervjuerna ned ordagrant för att fånga upp detaljerat vad 

intervjupersonerna sa och hur de sa det (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Detta för att 

styrka studiens trovärdighet. Dock är författaren medveten om att det kan förekomma fel i 

transkriberingen, exempelvis på grund av felhörda ord. 

Författaren valde att göra en manifest innehållsanalys vilket innebär att det uppenbara och 

synliga studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Trots att det är det uppenbara som 

analyseras sker alltid en tolkning. Exempelvis tolkade författaren utvecklingsmöjligheter som 

motiverande faktorer, då engagemanget för utvecklingsmöjligheter säger något om 

inspiratörernas motivation till inspiratörsåtagandet. Under intervjuerna framkom det även 

aspekter som tolkades av författaren som avsaknad av stöd. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att det under analysen sker en tolkning och att forskaren går in i en process tills det 

bara finns en möjlig tolkning kvar. Forskaren kan delge sin tolkning till intervjupersonerna 

för att se om intervjuaren tolkat rätt, vilket även är ett sätt att stärka studiens trovärdighet. 

Då arbetet pågick under en begränsad tidsperiod fanns dock inte tid för återkoppling från 

intervjupersonerna. Detta kan ses som en utvecklingsmöjlighet för att säkerställa studiens 

trovärdighet. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att trots ett objektivt förhållningssätt har forskaren 

alltid någon form av förförståelse vid analysen. I detta arbete har författaren förförståelse 
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genom arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor. Dessutom har utbildningen bidragit till en 

förståelse för människan i arbetslivet ur olika perspektiv. Denna förförståelse ser författaren 

som en fördel under studiens forskningsprocess och planering. En nackdel kan vara att 

förförståelsen leder till att författaren inte är objektiv vid analys. Detta har i största 

möjligaste mån undvikits för att förhindra förvrängningar och resultatet anses därmed inte 

ha påverkats. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Analysprocessen har tydligt beskrivits, från transkriberingen då intervjuerna ordagrants har 

skrivits ned, till att utförlig beskriva hur kondenseringen utförts. För att styrka arbetets 

trovärdighet och giltighet ytterligare i denna fas har kondenseringen exemplifierats genom en 

tabell.  

I resultatet styrks trovärdigheten genom att citat plockats ordagrant ur intervjumaterialet. 

Det är även viktigt att ge en rättvis bild av intervjupersonernas berättelser, alltså att 

resultatet inte bara styrs av syftet, utan att för studien relevant information också 

framkommer. Exempelvis så var syftet i denna studie att se hälsoinspiratörernas stöd i det 

hälsofrämjande arbetet, vilket resulterade i att faktorer som bidrog till avsaknad stöd också 

framkom. En utvecklingsmöjlighet för att säkerställa analysens trovärdighet skulle kunna 

vara att en extern person också analyserar materialet. Dock är författaren medveten om att 

även där skulle forskarna kunna tolka olika men troligtvis ändå uppvisa liknande resultat. 

Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan överföras på andra 

undersökningspersoner, kontexter och situationer (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). För 

att överförbarhet ska vara möjlig har studiens metod, analys och resultat grundligt beskrivits. 

Detta för att möjliggöra att andra forskare kan göra om liknande studier. I detta fall kan 

resultatet möjligen överföras till hur hälsoinspiratörer i andra kommunala verksamheter 

upplever stöd och motivation i arbetet.  

Då denna studie endast har sex deltagare går det inte att generalisera resultatet till alla 

hälsoinspiratörer inom Ludvika kommun. Dock tycker författaren att då inspiratörerna 

kommer från olika typer av verksamheter inom kommunen så kan resultatet ligga till grund 

för utvecklingsåtgärder och vidare studier. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion kring hälsoinspiratörernas hälsofrämjande arbete 

Hälsoinspiratörerna gör en mängd olika insatser i det hälsofrämjande arbetet, allt från 

fysiska aktiviteter, skriva uppmuntrande mail till att gå på afterwork. Dessa aktiviteter 

främjar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön vilka är viktiga delar i ett 
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hälsofrämjande arbete. Dock kunde författaren se att inspiratörerna relaterade sin uppgift 

som inspiratör till de fysiska aktiviteterna mer än de psykosociala trots att de även utförde 

åtgärder för att främja den psykosociala arbetsmiljön. Detta kan bero på att 

hälsoinspiratörens uppgift främst diskuteras i termer om insatser som inspiratören kan göra 

för att medarbetarna ska bli mer fysiskt aktiva. 

Genom främjande insatser blir arbetsplatsen en gynnsammare miljö att vistas i och behålla 

hälsan på (Hanson, 2004). Insatserna som hälsoinspiratörerna utför riktas både mot individ- 

och gruppnivå och ur kort- och långsiktiga perspektiv, vilket enligt regeringens proposition 

bidrar till ökad arbetsrelaterad hälsa (Prop. 2007/08:110). Att ha hälsoinspiratörer ute på 

arbetsplatsen anser författaren är en resurs i det hälsofrämjande arbetet där arbetsgivaren 

enligt lag är skyldig att arbeta förebyggande samt arbeta för en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2001a). Hälsoinspiratörerna bidrar till att stötta och hjälpa 

medarbetarna till bättre hälsa. Detta kan författaren koppla till empowerment eftersom 

empowerment handlar om att möjliggöra för individer att hantera sin miljö och ta kontroll 

över den (Askheim & Starrin, 2007). Rent spekulativt skulle empowerment som en del av det 

hälsofrämjande arbetet bidra till att medarbetarna får verktygen av inspiratörerna till att ta 

kontrollen över hälsan. Detta skulle i sin tur innebära stora vinster både på kort och lång sikt 

för individen, arbetsgivare och kommunen. Tidigare forskning visar att individer inte har den 

fysiska kapacitet som arbetet kräver (Karlqvist et al., 2003). I detta fall skulle empowerment 

kunna vara ett hjälpmedel för individer att förbättra hälsan genom att inspiratörerna stöttar, 

motiverar och förespråkar för fysisk aktivitet och dess positiva effekter för hälsan så att 

medarbetaren känner sig ha kontroll över situationen. Arbetsgivaren och kommunen i stort 

skulle därigenom få en mängd vinster genom en mer välmående och produktiv personal. 

Tidigare forskning styrker att främjande insatser riktade mot individen bidrar till bättre 

hälsa. Det kan exempelvis vara att stärka och utveckla dennes personliga resurser (Addley et 

al., 2001). Arbetsplatsen är en viktig arena i det hälsofrämjande arbetet just för att 

hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor kan fångas upp. Det är därför viktigt att som 

hälsoinspiratör stötta och uppmuntra sina medarbetare som en del i det hälsofrämjande 

arbetet, vilket forskning och litteratur bekräftar (Arneson & Ekberg, 2005., Andersson, 

2009).  

Vid analysen framgick det att inspiratörerna gör insatser som främjar både den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön. Det salutogena perspektivet ligger som grund för det främjande 

synsättet (Graeser, 2011). Främjande insatser på arbetsplatsen kan vara att stärka det som 

redan är bra. Det kan exempelvis vara då hälsoinspiratörerna utför olika insatser och 

aktiviteter som medarbetarna uppskattar och mår bra av. Forskning styrker att det 

salutogena synsättet förknippas med frågor som berör hur människan kan bibehålla eller 

förbättra sin hälsa (Angelöw, 2002). Det är viktigt att det salutogena synsättet 

uppmärksammas och att arbetslaget pratar om vilka friskfaktorer som bidrar till hälsa. Detta 

kan sedan ligga till grund för inspiratörernas arbete. 

Det är viktigt att hälsofrämjande insatser som införlivas i verksamheten är både kort- och 

långsiktiga, vilket styrks av Hanson (2004). Långsiktigheten är också en del av ett 
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systematiskt arbetsmiljöarbete. Att exempelvis få in olika aktiviteter på arbetsplatsträffarna 

bidrar till att alla är med och deltar. Detta kan på individnivå bidra till mer ork och på 

gruppnivå till ökad gemenskap, vilket i förlängningen skulle kunna leda till ökad 

produktivitet på organisationsnivå. Genom litteraturen framgår det att arbetsmiljöarbete är 

en god investering som leder till ökat välbefinnande och ökad kvalité på arbetsplatsen, vilket i 

sin tur leder till minskade kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering (Hanson, 2004). 

Författaren ser sålunda att hälsofrämjande arbete leder till vinster både för individen och för 

arbetsgivaren. 

Hälsoinspiratörerna anser att det är viktigt att alla hjälps åt att inspirera varandra, vilket kan 

kopplas till KASAM-teorin. Även författaren menar att det är viktigt att vid 

livsstilsförändringar ha ett slags känsla av sammanhang för att bibehålla eller förbättra 

hälsan. Att befinna sig i ett sammanhang, exempelvis genom att individerna i arbetslaget 

stöttar varandra, kan bidra till meningsfullhet som utgör den viktigaste komponenten i 

KASAM-teorin. Detta styrks av forskning och genom litteraturen där det framkommer att 

arbetsplatsen är en bra arena för att stötta och påverka varandra och att den sociala miljön 

bidrar till välmående, vilket skapar förutsättningar för att utveckla hälsa (Addley et al. 2001., 

Andersson, 2009). 

Trots att det alltså finns stort vetenskapligt stöd för att det hälsoinspiratörerna förväntas 

tillföra arbetsplatsen (fysisk aktivitet, socialt stöd etc.) främjar hälsan, så saknas forskning 

kring hälsoinspiratörsrollen som en hälsofrämjande insats på arbetsplatsen. Detta skapar 

funderingar kring vad inspiratörerna förväntas göra rent konkret och hur de utifrån sina 

förutsättningar framgångsrikt ska kunna förbättra hälsan på arbetsplatsen. 

6.2.2 Diskussion kring upplevelser av stöd 

Hälsoinspiratörerna upplever att de får stöd från chefer i genomförande av aktiviteter och 

idéer samt att de uppskattar när cheferna ger dem beröm. Enligt Herzbergs motivationsteori 

bidrar uppskattning till motivation, vilket i sin tur leder till ökad arbetstillfredsställelse 

(Herzberg et al., 2003). I litteraturen beskrivs vikten av att få både praktiskt och emotionellt 

stöd samt att stöd från chefer är en förutsättning i det hälsofrämjande arbetet (Andersson, 

2009., Conrad & Tangen, 2009). Genom resultatet i denna studie ses ett samband mellan 

chefers intresse av att vara fysiskt aktiva och deras stöd i hälsofrämjande aktiviteter. 

Chefernas intresse avspeglas i verksamheten, alltså att motiverade chefer bidrog till 

motiverande inspiratörer. Dock behöver det inte betyda att alla chefer måste vara 

intresserade av hälsa utan det kan räcka med att cheferna värdesätter hälsan på 

arbetsplatsen. Det är ju trots allt chefernas yttersta ansvar att främja hälsan på arbetsplatsen. 

Stöd från chefer är mycket viktigt för att hälsoinspektörerna ska få vara inspirerande 

personer. Inte minst är stödet från chefer viktigt när stödet från medarbetarna inte finns, 

vilket kan kopplas till att det i litteraturen framkommer att stöd är särskilt viktigt i svåra 

situationer (Conrad & Tangen, 2009). Från medarbetarna var stödet inte lika bra, vilket 

ibland till och med upplevdes som motstånd. Detta skulle kunna förklaras genom forskning 
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som visar att vissa medarbetare anser att hälsa är något personligt och att arbetsgivaren inte 

har med den att göra. I samma studie framkom också att det var de individer med dåliga 

levnadsvanor som var mest negativa till arbetsgivarens inblandning (Robroek, Van de 

Vathorst, Hilhorst & Burdorf, 2012). Det är viktigt att utgå från den specifika arbetsplatsen 

och anpassa insatserna efter individernas behov och profil. Författaren är medveten om att 

det i en grupp finns olika behov och därför ställs det höga krav på att inspiratören är lyhörd 

och anpassningsbar. I vissa fall kanske det skulle vara nyttigt om inspiratörsrollen 

cirkulerade inom arbetsgruppen, alltså att fler får prova att vara inspiratörer och på så sätt 

engagera och fånga upp en större grupp. Detta kan bidra till minskat motstånd då variationen 

av inspiratörsprofiler bidrar till igenkännande, som i sin tur kan leda till ökat engagemang 

för hälsa. 

Studier visar att gruppsammanhållning bidrar till förbättrat arbetsklimat, vilket är avgörande 

vid främjande hälsoinsatser (Giorgi et al. 2013., Arneson & Ekberg, 2005). På samma sätt 

upplevde inspiratörerna uppskattning när aktiviteter väl utfördes. Detta bidrog också till 

bättre samanhållning och arbetsklimat eftersom känslan levde kvar på arbetsplatsen efter 

aktivitetens slut. Detta styrks av Statens folkhälsoinstitut (2010b) som framhäver att sociala 

arbetsförhållanden bidrar till goda arbetsförhållanden. 

Det är viktigt att det finns ett bra samspel och en ömsesidig, stödjande relation mellan 

hälsoinspiratören och chefer samt mellan hälsoinspiratören och medarbetare för att 

hälsoinspiratören ska känna att det som denne gör är meningsfullt, hanterbart och begripligt. 

Detta stöds av Aaron Antonovskys KASAM-teori (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet kan 

vara i form av uppskattning från både chefer och medarbetare. Hanterbarhet kan exempelvis 

handla om att inspiratören känner kontroll över vad som förväntas göras, att tillräckligt med 

tid finns och att den kunskap som personen har är tillräcklig för att kunna hantera olika 

situationer. Begriplighet kan handla om att inspiratörerna har förståelse för uppgiften och 

reaktioner från medarbetare. Det är viktigt att inspiratörerna upplever hög grad av KASAM, 

annars finns risk att inspiratörerna tvivlar på sin roll och sina prestationer och därför 

överväger att sluta med sitt uppdrag. Stödet är en nyckelfaktor; finns inte stödet kommer inte 

känslan av sammanhang att finnas i sin helhet. 

En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är att möjliggöra människors delaktighet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b). Handlingsutrymmet är dock relativt begränsat då inspiratörerna i 

princip endast upplevde delaktighet genom arbetsplatsträffarna där de får informera och 

samråda. Ett fåtal inspiratörer var delaktiga i större utsträckning, vilket kanske borde gälla 

för alla. Författaren anser ändå att delaktighet bör sättas i relation till sammanhanget för att 

studera hur förutsättningarna ser ut på den enskilda arbetsplatsen. Olika arbetsplatser har 

olika kulturer därför kan inte ett och samma hälsoprogram överföras till alla arbetsplatser 

(Hanson, 2004). Alltså måste varje arbetsplats bedömas utifrån dess förutsättningar och 

kontext, där det inte bara handlar om graden av delaktighet utan även om att hitta insatser 

som passar just den arbetsplatsen. 
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6.2.3 Diskussion kring motivation 

Alla hälsoinspiratörer var intresserade av hälsa och träning, vilket är en av anledningarna till 

att de åtagit sig uppdraget till att vara hälsoinspiratörer på arbetsplatsen. Genom sin 

personliga motivation och relation till hälsa vill de hjälpa medarbetarna genom att ge dem 

rätt förutsättningar för att förbättra eller bibehålla hälsan. Detta kan kopplas till 

empowerment där hjälp till självhjälp är en viktig komponent (Naidoo & Wills, 2009). 

Inspiratörerna berättade även att de blir motiverade av att vara hälsoinspiratörer för att det 

är roligt att göra saker tillsammans med kollegorna utöver att bara arbeta. Litteraturen 

styrker att motivation förknippas med en mänsklig strävan att leva ett så meningsfullt liv som 

möjligt (Kostenius & Lindqvist, 2006). Detta går hand i hand med motivation, att just känna 

att insatser och aktiviteter bidrar till meningsfullhet för andra som i sin tur skapar glädje och 

gemenskap, kärnan i en frisk arbetsplats. Meningsfullhet är också en viktig komponent i 

KASAM-teorin, vilken också kallas för motivationskomponenten och som bidrar till en känsla 

av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

Inspiratörerna visade att de var motiverade genom att de hade en mängd förslag på 

utvecklingsmöjligheter och att de har ambitionen att utveckla hälsoinspiratörsrollen. 

Utveckling är en del av Herzbergs motivationsteori (2003) där utveckling skapar motivation. 

Inspiratörerna är motiverade och har många bra och relevanta idéer inom 

utvecklingsområdet, vilka kan bidra till kunskap och vidare utveckling. 

En viktig del som inspiratörerna tar upp är intresset för hur andra hälsoinspiratörer arbetar, 

både inom den egna kommunen och inom andra kommuner. En viktig del av det 

hälsofrämjande arbetet är just samverkan. Samverkan kan bidra till många förbättringar, 

både inom och utom den egna organisationen. Detta styrks av Axelsson och Axelsson (2007) 

som skriver att samverkan bidrar till kunskapsutveckling och hjälp vid planering av olika 

insatser. 

6.3 Etikdiskussion 

Då hälsoinspiratörerna arbetar inom olika förvaltningar och har olika arbetsuppgifter inom 

kommunen skulle resultatet kunna påvisa vilken intervjuperson som berättelsen 

representerade. Efter ett etiskt övervägande har författaren därför plockat bort ord och 

meningar i citaten för att uppnå konfidentialitet. Exempelvis framkom det i ett citat en 

specifik aktivitet som deltagarna inte vill delta i. Då detta kunde bidra till igenkännande av 

intervjupersonen plockades därför aktiviteten bort från resultatet och ersattes med tre 

punkter inom hakparenteser. Intervjumaterialet och citaten i resultatet har även kodats med 

IP1, IP2 och så vidare för att anonymisera så att igenkänning inte ska förekomma. 

I mailutskick från författaren till fler än en intervjuperson användes enbart fältet dold kopia, 

vilket innebär att mottagarna inte kunde se vilka andra hälsoinspiratörer som deltagit. Inte 

heller har intervjuerna lagts så att intervjupersonerna skulle kunna träffa på varandra vid 

intervjutillfällena. 
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Den ursprungliga förfrågan om deltagande förmedlades via en kontaktperson inom 

kommunen och några intervjupersoner valde att svara kontaktpersonen i stället för 

författaren. Detta hade kunnat undvikas om författaren haft första kontakten. Dock är inte 

studien av känslig karaktär och därför anses detta inte ha fått några konsekvenser. 

6.4 Förslag till utveckling och fortsatt forskning 

Utifrån resultatet och tidigare forskning ser författaren att en utvecklingsmöjlighet kan vara 

att skapa samverkan mellan hälsoinspiratörer, både inom och utom kommunen, vilket skulle 

bidra till ökad kreativitet och utveckling. En annan utvecklingsmöjlighet kan vara att 

hälsoinspiratörerna arbetar mer med det salutogena perspektivet, exempelvis genom att hela 

arbetslaget diskuterar och arbetar med vad som bidrar till hälsa på arbetsplatsen genom att 

identifiera och förstärka friskfaktorer. 

Eftersom denna studie visar att hälsoinspiratörerna känner saknat stöd från medarbetarna 

anser författaren att kommunen borde arbeta vidare med detta, då det är viktigt att studera 

både medarbetarnas och inspiratörernas perspektiv på hälsoinspiratörskonceptet. Utifrån 

denna reflektion är ett förslag till fortsatt forskning att få ett medarbetarperspektiv på 

upplevelsen av inspiratörernas arbete ute i verksamheten.  

En annan utvecklingsmöjlighet skulle också vara att materialet som framkommit i denna 

studie kan användas som underlag till att även göra en kvantitativ studie. Om en sådan studie 

skulle göras torde alla hälsoinspiratörer kunna delta, vilket skulle bidra till att resultatet blir 

giltigt för hela kommunen. 

7 SLUTSATSER 

Resultatet visar att hälsoinspiratörerna utför en mängd olika aktiviteter i det hälsofrämjande 

arbetet som både innefattar fysiska och psykosociala insatser. Insatserna är riktade både mot 

individ- och gruppnivå. Inspiratörerna anser att det både är små och stora insatser som 

bidrar till hälsa på arbetsplatsen. De upplevde stöd från chefer i genomförande av aktiviteter 

och idéer, dock upplevde majoriteten att stöd från medarbetarna saknades men att 

medarbetarna var positiva till insatser när de väl deltog. Inspiratörerna motiverades av att de 

genom sina hälsoinspiratörsuppdrag får bidra till gemenskap och glädje i arbetsgruppen. 

Motivation visade sig även genom att inspiratörerna hade flera förslag på 

utvecklingsmöjligheter. 

Insatserna som hälsoinspiratörerna gör bidrar till bättre sammanhållning och arbetsklimat. 

Stöd och motivation är viktiga faktorer för att inspiratörerna ska uppnå känslan av 
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meningsfullhet i det hälsofrämjande arbetet. Beröm och engagemang från chefer och 

medarbetarna bidrar till känslan av att det de gör är viktigt och uppskattat. 
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BILAGA A - MISSIVBREV  

Hej 

Jag heter Ida Sander och studerar på folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i 

Västerås. Jag går sista terminen och ska nu skriva ett examensarbete inom hälsa i arbetslivet. 

Jag har valt att göra en underökning om hälsoinspiratörer inom Ludvika kommun. Syftet 

med studien är att undersöka hälsoinspiratörers upplevelser av stöd och motivation i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Jag planerar att göra sju individuella intervjuer mellan den 20-23 april, vilka kommer att ta 

cirka 30-60 minuter vardera. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan analyseras till 

ett gemensamt resultat. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att personuppgifterna behandlas med sekretess och att endast jag har tillgång 

till materialet. Materialet kommer endast att användas till denna studie för att sedan raderas 

vid studiens slut. Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och ni kan när som helt 

avbryta er medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras under arbetstid på respektive 

arbetsplats. 

Examensarbetet planeras att vara klart i juni 2015. Resultatet av studien kommer att 

presenteras i min examensuppsats som kommer att publiceras i en elektronisk databas på 

Mälardalens högskola.  

Har ni frågor angående undersökningen får ni gärna höra av er till mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Hälsningar Ida Sander 

12345678@student.mdh.se 



 

BILAGA B - INTERVJUGUIDE 

Berätta vem jag är… 

Informera om de etiska principerna (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet). 

Intervjun kommer ta ca 30-60 minuter. Får jag spela in intervjun? 

Syftet med denna studie är att undersöka hälsoinspiratörers upplevelser av stöd och motivation i 

det hälsofrämjande arbetet. 

Bakgrund 

- Kan du berätta varför du har åtagit dig uppdraget att vara hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

- Hur länge har du arbetat som hälsoinspiratör? 

Tema 1. ”Hur arbetar en hälsoinspiratör med hälsofrämjande insatser” 

- Kan du berätta vad du som hälsoinspiratör gör, alltså vilka dina åtaganden är? 

- Kan du berätta på vilket sätt du bidra till att förbättra hälsan hos dina medarbetare? 

- Upplever du att det gör är viktigt? Kan du utveckla? 

Tema 2. ”Vad upplever hälsoinspiratörer som motiverande faktorer i arbetet med hälsofrämjande 

insatser?” 

- Berätta hur det kom sig att just du blev hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

- Har du några förslag på utvecklingsmöjligheter inom hälsoinspiratörsområdet? 

- Kan du berätta vad du tror motiverar dina medarbetare till insatser som främjar deras hälsa? 

Tema 3. ”Hur upplever hälsoinspiratörer stöd från chefer?” 

- Kan du beskriva i vilken utsträckning du upplever att du får stöd från chefer för att arbeta 

hälsofrämjande (alltså, det som ingår i dina uppgifter som hälsoinspiratör)?  

- Kan du beskriva i vilken utsträckning du upplever att din chef tycker att det du gör är viktigt? 

- Känner du att tid finns till att arbeta med dina åtaganden som ingår i hälsoinspiratörens 

uppdrag? Utveckla? 

- Kan du beskriva i vilken utsträckning du upplever att du får vara delaktig i beslut som rör 

hälsofrågor på din arbetsplats? 

Tema 4. ”Hur upplever hälsoinspiratörer stöd från medarbetare?” 

- Kan du beskriva i vilket utsträckning du upplever att du får stöd från dina kollegor för att 

jobba hälsofrämjande (alltså, det som ingår i dina uppgifter som hälsoinspiratör)? 

- Upplever du att dina medarbetare uppskattar det du gör som hälsoinspiratör? Kan du 

utveckla? 

Tema 3 och 4.  

- Finns det något som skulle kunna bidra till att ge dig mer stöd i att arbeta hälsofrämjande? 

Ex. utbildning, mer tid, större engagemang från medarbetare el chefer 

 

Slutligen, har du något att tillägga om att vara hälsoinspiratör på din arbetsplats? 

 

Tack för din medverkan 
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