
 

 

Examensarbete, 15 hp, Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap 
VT 2016 

 

 

”Vägen är målet”-  
- En intervjustudie om hälsoinspiratörers 

hälsoarbete på arbetsplatser 
 

Sofie Hallin 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Sektionen för hälsa och samhälle 



 

 

Författare/Author 
Sofie Hallin 

Titel/Title 
”Vägen är målet” - En intervjustudie om hälsoinspiratörers hälsoarbete på arbetsplatser 

”The journey is the goal” – A qualitative study of health motivators health promotion in workplaces 

Handledare/Supervisor 
Petra Nilsson-Lindström  

Examinator/Examiner 

Pär Andersson 

Sammanfattning/ Abstract 
Bakgrund: Arbetsmarknaden har förändrats och statistiken över sjukskrivningar på grund av psykisk 
sjukdom ökar. För att anställda ska hålla sig friska kan hälsopromotion på arbetsplatsen användas som 
strategi med arbetsmiljön som en stödjande miljö för hälsan. Hälsoinspiratörer finns inom både privat och 
offentlig sektor och arbetar för att inspirera till en hälsofrämjande arbetsmiljö. Syftet med studien är att 
skapa en fördjupad förståelse för hur hälsoinspiratörer inom kommunala verksamheter arbetar med hälsa 
på arbetsplatsen, vad som motiverar dem till att arbeta med hälsa på arbetsplatsen och undersöka hur 
deras hälsoarbete kan utvecklas. Metoden som används i studien är kvalitativa metoder och sex 
semistrukturerade intervjuer med hälsoinspiratörer har genomförts. Sedan har materialet transkriberats 
och analyserats genom en innehållsanalys. Resultatet visar att hälsoinspiratörer arbetar både med den 
fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön. Vad som motiverar hälsoinspiratörerna till att arbeta med 
hälsa på arbetsplatsen visar resultatet är att de har ett personligt intresse för hälsa och välbefinnande 
samt att de upplever hälsoarbetet som meningsfullt för dem. Konklusionen är att hälsoarbete som riktar 
sig mot den psykosociala arbetsmiljön stärker det sociala klimatet på arbetsplatsen och motiverar både 
anställda i sina arbetsuppgifter och hälsoinspiratören i sitt hälsoarbete. Ett promotivt hälsoarbete riktat 
mot en god psykosocial arbetsmiljö kan ses som ett processarbete som inte har en början och inget slut, 
som ständigt bör utvärderas för att utvecklas. 

 
Background: With a developed market on the working field the conditions is also changing with the 
development. The statistics tells that sick leave because of psychological illness is increasing and a 
strategi to keeping employees healthy the organizations can use health promotion as a strategy and the 
working environment can function as an environment that supports and enhances health. A health 
motivator is an employee whose job is to inspire to a health supporting working environment. The Aim 
is to create an understanding for how the health motivator in municipal organizations is working with 
workplace health promotion, what is motivating them in their inspire assignment and look into how their 
workplace health promoting can devolop. Method: A qualitative method has been used where six 
semistuctured interviews with health motivators have been done and transcribed. Thereafter analysed 
with a content analysis, where the data material was organized, coded and abstracted.  Results: The 
results shows that health motivators workplace health promotion includes both the physical and the 
psychologial working environment. And that health motivators inspires a motivation in their assignment 
for a personal interest in health and wellbeing and find the promotion meaningful for them. Conclusion: 
Health promoting oriented to the psychosocial work environment reinforces the social climate at the 
workplace and motivate both employees and health motivators in their work. Health enhancing 
workplace health promotion unto a good psychosocial work environment can be seen as a process of 
work that does not have a beginning and no end, which should be continuously evaluated to evolve. 
 
 
Ämnesord/Keywords 
Arbetsmiljö, arbetsrelaterad hälsa, hälsa, hälsa på arbetsplatsen, hälsofrämjande arbete, 
hälsoinspiratörer, hälsopromotion  
 
Health, health motivator, health promotion, workplace, workplace health promotion 



 

 

 
Förord 

Processen studenten går igenom vid skrivandet av examensarbete är en resa. En resa som stundvis 

både kan upplevas som lång och kort och studenten gör upptäckter och lärdomar både om sig 

själv och om livet runt om kring. Hälsa i arbetslivet är ett ämne som präglat mig genom hela min 

utbildning och är ett ämne jag kommer bära med mig resten av arbetslivet. Tack till er 

hälsoinspiratörer som deltog i studien för att ni ville dela med er av ert hälsoarbete. Jag vill även 

tacka min handledare i examensarbetet, Petra Nilsson-Lindström för all hjälp och stöd jag fått 

under min resa genom examensarbetet. 

 

Lund, 6 Mars 2016  

Sofie Hallin 

 



 

 

 

Innehåll 
 

1. Inledning ......................................................................................................................... 6 

2. Litteraturgenomgång ....................................................................................................... 7 

2.1. Hälsa ........................................................................................................................ 7 

2.2. Arbetsmiljö och hälsa .............................................................................................. 8 

2.3. Hälsoarbete i arbetslivet .......................................................................................... 9 

2.4. Hälsopromotion på arbetsplatser ........................................................................... 10 

2.5. Motivation till arbete ............................................................................................. 11 

2.6. Hälsoinspiratörer som hälsoarbetare ..................................................................... 12 

3. Problemformulering ...................................................................................................... 13 

4. Syfte .............................................................................................................................. 13 

5. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................ 13 

5.1. Känsla av sammanhang ......................................................................................... 13 

5.2. Savoring ................................................................................................................. 14 

6. Metod ............................................................................................................................ 15 

6.1. Val av metod .......................................................................................................... 15 

6.2. Kontext .................................................................................................................. 15 

6.3. Deltagare ................................................................................................................ 15 

6.4. Genomförande ....................................................................................................... 15 

6.5. Analys .................................................................................................................... 16 

6.6. Etiska överväganden .............................................................................................. 17 

6.6.1. Informationskravet.......................................................................................... 17 

6.6.2. Samtyckeskravet ............................................................................................. 17 

6.6.3. Konfidentialitetskravet ................................................................................... 17 

6.6.4. Nyttjandekravet .............................................................................................. 17 

7. Resultat ......................................................................................................................... 18 



 

 

 

7.1. Hälsoinspiratörernas hälsoarbete ........................................................................... 18 

7.1.1. Den psykosociala arbetsmiljön ....................................................................... 18 

7.1.2. Den fysiska arbetsmiljön ................................................................................ 19 

7.2. Motivation till hälsoarbete som hälsoinspiratör .................................................... 20 

7.2.1. Personligt intresse ........................................................................................... 20 

7.2.2. Meningsfullhet ................................................................................................ 20 

7.3. Utveckling av hälsoinspiratörsuppdraget .............................................................. 21 

7.3.1. Utbildning och kunskap .................................................................................. 21 

7.3.2. Internt och externt samarbete ......................................................................... 21 

7.3.3. Resultat sammanfattning ................................................................................ 22 

8. Diskussion..................................................................................................................... 22 

8.1. Resultatdiskussion ................................................................................................. 22 

8.1.1. Hälsoinspiratörernas hälsoarbete .................................................................... 22 

8.1.2. Motivation till hälsoarbete som hälsoinspiratör ............................................. 23 

8.1.3. Utveckling av hälsoinspiratörsuppdraget ....................................................... 23 

8.2. Metoddiskussion .................................................................................................... 24 

9. Konklusion .................................................................................................................... 26 

10. Referenser ............................................................................................................... 27 

11. Bilaga 1 - Informationsbrev.................................................................................... 32 

12. Bilaga 2 – Intervjuguide ......................................................................................... 33 

13. Bilaga 3 - Samtyckesblankett ................................................................................. 35 



 

6 

 

1. Inledning 
De senaste decennierna har villkoren på arbetsmarknaden förändrats med ökade krav på 

arbetstagare och ett högre tempo i arbetslivet (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Idag 

förekommer nedsatt arbetsförmåga på grund av långvarig sjukdom oftare än på 1980-talet 

(Socialstyrelsen, 2009). Upplevelse av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär är något som 

har blivit vanligare, vilket Socialstyrelsen (2009) menar kan ha ett samband med den 

ökade psykiska ohälsan i samhället. Statistik från Försäkringskassan (2015) visar att 41% 

av sjukskrivningarna i Sverige, sista kvartalet 2015, berodde på psykisk sjukdom. Antalet 

sjukdagar per anställd har visat sig vara högre i kommuner och landsting än inom privat 

verksamhet och bland statligt anställda (Svartengren, Stoetzer, Parmsund, Eriksson, 

Stöllman & Vingård, 2013). Enligt en analys gjord av Försäkringskassan (2014) följer 

sjukfrånvarostatistiken samhällsekonomins upp- och nedgångar och hög sjukfrånvaro 

bidrar till ekonomisk instabilitet både för individen och för samhället (ibid.).  

Ett sätt att minska sjukfrånvaron är att göra en satsning på hälsofrämjande arbetsmiljöer 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) är goda livsvillkor och 

hälsofrämjande livsmiljöer de viktigaste samhälleliga förutsättningarna för medborgarnas 

hälsa. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete, med anledningen av att arbetslivet berör många 

människor under en stor del av deras liv och är en miljö som har stor påverkan på 

individens hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Arbetsmiljöverket (2012) 

innefattas en god arbetsmiljö bland annat av ett rättvist ledarskap, fungerande 

kommunikation, samarbete mellan kollegor, utvecklingsmöjligheter, balanserad 

arbetsbelastning och en bra fysisk miljö. Även psykosociala faktorer är viktiga, dessa 

inkluderar det sociala klimatet och organisatoriska faktorer (ibid.). Om arbetsmiljön är 

god bidrar den till god hälsa för individen på arbetet och ett hälsosamt och rikare liv även 

utanför arbetsplatsen (Abrahamsson, L & Johansson, 2013). 

Hälsopromotion kan beskrivas som insatser vars syfte är att öka hälsan på arbetsplatsen 

(Hansson, 2004). Exempel på insatser är att utveckla ett engagemang i arbetet, stärka den 

upplevda kvalitén i arbetet, möjliggöra emotionellt välbefinnande och erbjuda ett 

stödjande socialt klimat. Insatser som stärker individens egna resurser att stödja sig mot 

vid exempelvis samhällsekonomiska förändringar. Indikatorer som leder till hälsa på 

arbetsplatsen är bland annat balans mellan krav och kontroll, belöningar, återkoppling 

från chefen, inflytande, egenmakt och socialt stöd (Lindberg & Vingård, 2012). 

En promotiv insats på en arbetsplats är att ha en hälsoinspiratör. Hälsoinspiratörer är 

anställda som utöver sin ordinarie tjänst, tagit sig an uppdraget att inspirera till god hälsa 

på sin arbetsplats. Hälsoinspiratörens hälsoarbete kan ske på olika sätt, exempelvis 

inspirera till hälsosamma val och en sund livsstil för sina arbetskamrater eller föra en 

dialog med arbetsgivaren vad gällande arbetsmiljöarbete. Det kan också innebära 

arrangerande av sociala aktiviteter för att öka gemenskapen på arbetsplatsen och skapa 

en god psykosocial arbetsmiljö (Andersson & Ljusenius, 2012). 

Inledningen har visat att arbetsplatsen är en betydelsefull miljö som kan verka stödjande 

för anställdas hälsa och att hälsoarbete på arbetsplatser är ett komplext ämne. I 

föreliggande studie kommer fokus att inriktas på hälsoinspiratörernas hälsoarbete som en 

pusselbit i arbetsrelaterat hälsoarbete. 
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2. Litteraturgenomgång 
Nedan följer en genomgång av relevant litteratur och tidigare forskning för studien inom 

området hälsoarbete på arbetsplatser. 

2.1. Hälsa 
Antonovsky (1987) menar att hälsa kan ses utifrån två olika perspektiv det ena är 

salutogenes som betyder hälsans ursprung och innebär att undersöka hur hälsa skapas och 

bevaras. Ur ett salutgogent perspektiv ses människan som kapabel och som resursstark. 

Det andra perspektivet är patogenes som innebär att orsaker till ohälsa och sjukdom 

undersöks för att förebygga risker eller behandla sjukdom (ibid.). Historiskt sett är det 

patogena arbetssättet mer vanligt förekommande jämfört med det salutogena perspektivet 

som inte har mer än 30 år av forskning bakom sig (Eriksson & Winroth, 2015). 

Världshälsoorganisationen [WHO] (1948) har definierat hälsa enligt följande: 

  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity” (s. 100). 

 

WHO beskriver hälsa som ett fullständigt tillstånd av fysisk, mental och socialt 

välbefinnande och inte enbart som frånvaro av sjukdom eller handikapp, som en 

helhetssyn på vad som kan påverka människans hälsa och hälsa definierat som ett tillstånd 

(Pellmer, Wramner & Wramner). Definitionen av hälsa har fått kritik för att inte vara 

realistisk, eftersom den likställer hälsa med ett fullständigt välbefinnande och beskriver 

hälsa som ett tillstånd (Eriksson & Winroth, 2015). Eriksson och Winroth (2015) menar 

att hälsa istället bör ses som en process som ständigt är rörlig och pendlar mellan hälsa - 

ohälsa. Bringsén (2010) beskriver hälsa som både ett resultat av livet och en resurs för att 

leva. Brulde och Tengland (2003) menar att hälsa bör ses utifrån funktionsförmåga och 

definierar hälsa som ett mångdimensionellt begrepp innehållande tre perspektiv. Det 

första är ett biomedicinskt perspektiv, vilket innebär kliniskt som exempelvis blodtryck 

och vikt. Det andra är ett holistiskt perspektiv, vilket innebär funktionsförmåga och det 

tredje perspektivet är välbefinnande. Hanson (2004) menar att människor exempelvis kan 

ha en kronisk sjukdom men ändå uppleva sin hälsa som bra, eftersom den upplevda hälsan 

och välbefinnande är subjektiv och inte det samma som det kliniska hälsotillståndet, då 

det finns givna mått på vad som anses vara hälsa och ohälsa (ibid.).   
 

Bestämningsfaktorer för hälsa är de faktorer som påverkar människans hälsa, exempelvis 

påverkas hälsan av levnadsvanor, men även av arv. Ytterligare en bestämningsfaktor är 

omgivningsmiljön, både den fysiska omgivningen så som frisk luft eller föroreningar, 

men även den sociala omgivningen som relationer till andra människor (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). Bestämningsfaktorerna kan delas in i fyra nivåer, den första 

nivån består av faktorer inom individens primära sociala omgivning, som relationer och 

socialt nätverk. Den andra nivån innefattar individens levnadsvanor så som kost, sömn- 

och tobaksvanor. Den tredje nivån innefattar levnadsvillkor och arbetsförhållanden, där 

faktorer som hälso- sjukvård, utbildning och arbetsmiljö faller under. Den fjärde nivån 

innefattar generella och övergripande samhällsfaktorer, till exempel politik. Samtliga fyra 

nivåer av faktorer är påverkbara och innanför dem befinner sig individens opåverkbara 

faktorer som kön, ålder och arv (ibid.). 
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Vid hälsoarbete kan de olika nivåerna av bestämningsfaktorer för hälsan visa på 

människan som en helhet i samhället och att de olika nivåerna kan påverkas av varandra 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Exempelvis om en person arbetar under bristfälliga 

arbetsförhållanden kan det ge avtryck på individens sömn- och kostvanor som på sikt kan 

leda till sjukdom och ohälsa. Även omvänt, om en individ har bra arbetsförhållanden med 

en god arbetsmiljö kan det bidra till att individen mår bättre, äter bättre och motionerar 

regelbundet, som bidrar till utebliven sjukdom och bättre arbetsprestationer och dessutom 

till den ekonomiska tillväxten i samhället och till en ökad folkhälsa (Statens 

folkhälsoinsitut, 2010).  

2.2. Arbetsmiljö och hälsa 
I Sverige omfattas alla arbetsplatser av arbetsmiljölagen som stiftades år 1978. Lagen 

fastställer att ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (SFS, 1994:579, kap 1, §1) Det är arbetsgivarens 

ansvar att se till att lagen följs. Arbetsgivaren har även ansvar för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet [SAM] (AFS 2001:1), som innebär att undersöka, genomföra och följa 

upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet kan organiseras så att verksamheten inte 

endast fungerar förebyggande mot ohälsa, utan även främjar en god hälsa. Det krävs då 

att arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och som en del av verksamheten (ibid.). 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) är en god arbetsmiljö främst en miljö som påverkar 

anställdas hälsa positivt. Folkhälsomyndigheten (2014) har definierat 

bestämningsfaktorer och indikatorer för vad som påverkar hälsa i arbetslivet. De är 

arbetsmiljöfaktorer, som kan undersökas genom indikatorer som arbetsskador och 

självskattad arbetsorsakad ohälsa. Den första faktorn är anställningstrygghet med, 

indikatorer som oro för att förlora arbetet och andel behovsanställda. Den andra faktorn 

är återhämtning mellan arbetspass, med indikatorer som möjligheter till vila efter arbetet 

och trötthet efter arbetet. Den tredje bestämningsfaktorn är psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer, med indikatorer som krav, inflytande och stöd i arbetet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Den psykosociala arbetsmiljön innebär det samspel som finns mellan individen och 

arbetsmiljön (Gard, 2014). Delaktighet och inflytande tillhör den psykosociala 

arbetsmiljön, och med hög grad av möjlighet till inflytande gör det anställda mer 

självständiga. Självständigheten bidrar till empowerment, vilket innebär individens 

möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt liv (Eriksson, 2015).  Ges individen 

förutsättningar att själv ta makten över sin hälsa och kan känna makten att ta kontroll över 

sin arbetssituation, underlättar det för individen att hantera olika kravfyllda situationer 

som eventuellt kan förekomma i arbetet. Även risken för sjukdomar minskar när 

individen har en hög grad av självständighet (Theorell, 2003). Till den psykosociala 

arbetsmiljön hör också organisationskulturen, som innefattar fördelningen av roller och 

ansvar. Det som även kan bidra till en god psykosocial arbetsmiljö är fasta vanor och 

beteenden, sociala företeelser och processer som sker mellan anställda (Alvesson, 2009).  

Enligt Angelöw (2002) är arbetsglädje en viktig förutsättning för att för att människor ska 

må bra och trivas på sin arbetsplats, och för att bygga upp en hälsosam och framgångsrik 

arbetsplats. Det sociala stödet från chefer och arbetsledare är också en påverkande faktor 

för en god psykosocial arbetsmiljö, där chefen är en person som kan möjliggöra 

förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö (Gard, 2014). Exempelvis genom att skapa 

delaktighet och utrymme för individen att själv styra sina arbetsuppgifter, vilket 
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Folkhälsomyndigheten (2014) menar kan leda till ökat engagemang i arbetet hos 

anställda.  

Rubenowitz (2004) menar att arbetsklimatet är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön, 

som exempelvis kan innebära ett samarbetsklimat mellan arbetskamrater och övriga 

anställda inom verksamheten. Ytterligare en faktor är stimulans, som kan innebära att den 

anställda upplever att utvecklingsmöjligheter finns på arbetsplatsen och att individen får 

använda sin kompetens. God arbetsgemenskap är ytterligare en faktor, som innebär att 

det finns respekt arbetskamrater emellan. Jämn arbetsbelastning är också en faktor, där 

både ett fysiskt och ett psykiskt perspektiv tas. Med en god psykosocial arbetsmiljö ökar 

chanserna för ökad eller bibehållen hälsa hos anställda (ibid.). God hälsa hos anställda 

menar Johanson och Johrén (2007) kan bidra till en ökad gruppsammanhållning, skapa 

engagemang i arbetsuppgifter och förbättra arbetsprestationerna. Om individen mår bra 

presterar den bra. En god arbetsmiljö kan bidra till ett hälsosamt rikt liv för individen 

även utanför arbetsplatsen (Abrahamsson & Johansson, 2013).  

Statens folkhälsoinstitut (2011) menar att arbetsplatser är en betydelsefull arena för 

hälsoarbete eftersom arbetslivet berör många människor under en stor del av deras liv. 

Det är en arena där många människor berörs samtidigt och även en naturlig plats för 

sociala möten som visat sig vara effektivt för att påverka livsstilsförändringar hos 

människor (ibid.). 

2.3. Hälsoarbete i arbetslivet 

För att skapa lika förutsättningar för hälsa för alla människor beslutade riksdagen 2003 

om elva målområden för folkhälsan, det övergripande nationella folkhälsomålet är:  

 

”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen” (prop. 2002/03:35)  

 

Till en början innebar folkhälsomålet sjukdomsprevention, för att senare utvecklas och 

ge ett bredare perspektiv på hälsa (Naidoo & Wills, 2007), vilket resulterade i en förnyad 

folkhälsopolitik (2007/08:110). För att lättare följa upp folkhälsan och uppnå målen 

delades folkhälsomålet in i elva målområden, skapade utifrån hälsans 

bestämningsfaktorer. Målområde fyra är inriktat på ökad hälsa i arbetslivet och syftar till 

en minskad ohälsa i arbetslivet (ibid.).   

 

Liksom synen på hälsa kan även hälsoarbete delas in i patogent respektive salutogent 

perspektiv. Det patogena hälsoarbetet, det vill säga att det sjuka får stå centralt, benämns 

då som preventivt arbete och syftar till att förebygga ohälsa, exempelvis genom att 

förhindra sjukdom eller skada. Medan att arbeta med ett salutogent hälsoarbete benämns 

som promotivt arbete, vilket innefattar möjlighetstänkande och resurser för att skapa eller 

bibehålla hälsa (Hanson, 2004). Bestämningsfaktorerna för hälsa i arbetslivet som nämnt 

i förgående rubrik, har samtliga ett patogent perspektiv på hälsa, till exempel 

anställningstrygghet vars indikatorer är oro att förlora jobbet och antal behovsanställda. 

Samtliga faktorer är negativa faktorer som sjukdom (Naidoo & Wills, 2007). Antonovsky 

(1996) menar att hälsoarbetet istället bör fokusera på vad som stärker hälsan om högre 

hälsa ska uppnås. Bauer, Davies och Pelikan (2006) menar att, en medvetenhet om val av 

tillvägagångssätt vid systematiskt hälsoarbete är det viktigaste. Detta kan innebära att om 

en organisation avser att arbeta salutogent för att stärka och främja hälsa bör också vad 
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som skapar hälsa på den specifika arbetsplatsen kunna definieras. Kunskap och 

kännedom om vilka faktorer och indikatorer som hänger samman med hälsoarbetets 

riktning, bidrar till ett framgångsrikare hälsoarbete (ibid.). 

 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser kan bidra till ökad hälsa för anställda (Rongen, 

Suzan, Robroek, van Lenthe & Burdorf, 2013) och genom förbättringar för individens 

sociala relationer och självförtroende ökar den arbetsrelaterade hälsan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Statens folkhälsoinstituts rapport från 2010 föreslår att 

investeringar bör göras gällande de psykosociala förhållandena på arbetsplatser och att 

forskning bör förstärkas gällande processer för hälsofrämjande organisationer, 

exempelvis genom att utöva hälsopromotion på arbetsplatsen (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). 

2.4. Hälsopromotion på arbetsplatser 
Begreppen hälsopromotion och det engelska health promotion är inte synonyma med 

varandra menar Hanson (2004). Då health promotion kan inkludera både ett salutogent 

och ett patogent perspektiv på hälsa och hälsopromotion endast avser ett salutogent 

perspektiv. Hälsopromotion innebär insatser som syftar till att påverka anställdas hälsa 

positivt (ibid.). För att förklara hälsopromotion och skillnaden jämfört med sjukvård 

gjorde Antonovsky (1996) en liknelse och förklarade sjukvård med ett nedåtströmmande 

fokus, där sjukvårdspersonalen är livräddare som försöker rädda simmare som håller på 

att drunkna. Snarare än att fråga vad eller vem som påverkar simmarna att hoppa i floden 

från början eller att lära människor att simma. Antonovsky (ibid.) menar att fokus istället 

borde ligga på vad som skapar och bibehåller hälsa. Med ett ändrat fokus, från det 

patogena till det salutogena, uppnås ökad folkhälsa, vilket enligt Hanson (2004) innebär 

att arbeta promotivt med hälsa.  

Hälsofrämjande arbete syftade från början på sjukdomsförebyggande arbete, även kallat 

preventivt arbete, som innebär insatser för att förebygga sjukdom och ohälsa, genom 

vaccinationer och spridning av hälsoinformation. Numera benämns hälsofrämjande 

arbete som promotivt arbete, som handlar om att stärka resurser och förmågor (Eriksson 

& Winroth, 2015). Hälsofrämjande arbete introducerades och definierades från början vid 

konferensen i Ottawa Charter for Health Promotion (1986) av WHO och har sedan 

översatts av Pellmer, Wramner och Wramner (2012):  

”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka 

kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt 

fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna 

identifiera sina strävanden och bli medveten om dem, tillfredsställa sina behov och 

förändra eller bemästra miljön. Hälsa ska därför ses som en resurs i vardagslivet och 

inte som målet i tillvaron” (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012, s, 236).  

Enligt WHO handlar hälsofrämjande arbete således om att det ska finnas förutsättningar 

för att individen själv ska ha möjlighet att kontrollera och påverka sin hälsa och 

välbefinnande på arbetsplatsen och hälsofrämjande arbete med ett processtänk (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012).  Enligt Hansson (2004) kan hälsofrämjande insatser 

innebära möjlighet att utveckla ett engagemang i arbetet, stärka den upplevda kvalitén i 

arbetet, möjliggöra ett emotionellt välbefinnande eller att erbjuda ett stödjande socialt 

klimat.  
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Workplace health promotion [WHP] är ett begrepp utvecklat av WHO som innehåller 

riktlinjer och principer för hälsopromotion i arbetslivet. WHP har sitt ursprung ur WHOs 

konferens i Ottawa (1986) och efter det gjordes ett förtydligande av WHP innebär, vilket 

ledde fram till “hälsa på arbetsplatsen” [HPA] där arbetsplatsen beskrivs som arenan där 

verksamheten bedrivs och det sammanhang individen befinner sig i. Grunden i HPA utgår 

från ett salutogent perspektiv på hälsa och frågor som ställs är exempelvis vilka resurser 

vi har och vad fungerar bra. I HPA ska verksamheten fungera som en hälsostärkande 

miljö och hälsa ses som en resurs som kan utvecklas genom det hälsofrämjande arbetet 

då det finns faktorer på arbetsplatser som kan orsaka ohälsa bör även ett förebyggande 

perspektiv inkluderats (Winroth, 2015). 

European Network for Workplace Health Promotion är ett europeiskt nätverk för 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och 2010 de inom nätverket fram Edinburgh 

deklarationen (ENWHP, 2010). I deklarationen framgår: för förbättrad hälsa och 

välbefinnande för människor i arbetslivet är WHP är ett gemensamt ansvar för både 

arbetsgivare, arbetstagare och samhället. Deklarationens förslag för att uppnå hälsa och 

välbefinnande i arbetslivet är att kombinera olika insatser för att förbättra organisationen 

och arbetsmiljön, öka möjligheten till aktivt deltagande från anställda samt både 

uppmuntra till och stödja personlig utveckling hos anställda (ibid.). Vidare menar Hanson 

(2004) att det är viktigt att se människor som en investering snarare än kostnader i 

organisationer och företag. För att det hälsofrämjande arbetet ska nå framgång krävs att 

arbetet ses som en process, som ständigt är aktuell och pågående på arbetsplatsen. Med 

utgångspunkten vad som påverkar de anställdas hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, 

och även hur de anställdas hälsa bidrar till organisationens framgång, som ska ses som 

ett tvåsidigt arbete (Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). 

Hanson (2004) beskriver fyra kategorier inom hälsopromotion som ska uppfyllas för ett 

framgångsrikt hälsoarbete. Det är fokus på främjande (salutogenes), arena-tänkande där 

arbetsplatsen är arenan, delaktighet och ett processinriktat arbete. Människan och hälsa 

ses som en helhet och sammanhanget är arbetsplatsen var arbetet för att främja hälsa ska 

fungera som en process som ständigt utvecklas och anpassas efter vilket behov som finns. 

Nilsson (2010) skriver att om arbetsmiljön är hälsofrämjande och individen mår bra på 

sin arbetsplats, kan individen fylla på sina egna resurser vid utförande av arbetsuppgifter. 

Resurserna kan vara fysiska, psykiska, känslomässiga och mentala resurser och de finns 

inom individen, vilket bidrar till att individen mår ännu bättre och presterar bättre på sin 

arbetsplats. Nilsson (ibid.) beskriver sådana resurser som hälsoskapande resurser på 

arbetsplatsen vilket organisationer aktivt kan arbeta med för att skapa en arbetsmiljö som 

är stödjande för anställdas hälsa. För att arbeta med hälsoskapande resurser på 

arbetsplatsen krävs att det arbetas med aktivt och kontinuerligt (ibid.). Vad som är hälsa 

menar Hanson (2004) är subjektivt och individuellt, därför måste först vad som skapar 

hälsa på den specifika arbetsplatsen definieras för att hälsoarbetet ska bli framgångsrikt 

(Hanson, 2004). Som beskrivit ovan är upplevelsen av hälsa både subjektiv och 

individuell och vad som driver en individ mot ett hälsosamt beteende kan förklaras med 

individens drivkrafter och motivation (Ryan & Deci, 2001). 

2.5. Motivation till arbete 

Motivation menar Ryan och Deci (2001) är en medfödd mänsklig önskan att tillämpa och 

avancera en färdighet eller förmåga genom praktik eller utmaning. Motivationen är unik 

för individen och kan variera inom olika uppgifter (ibid.). Människor som känner sig 
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motiverade till arbete är vanligtvis mer nyfikna, flexibla och villiga till att söka ny 

kunskap samt att få använda sig av kreativitet, än människor som känner sig omotiverade 

(Amabile, 1996). Enligt Deci och Ryan (1985) finns två sorters motivation, yttre 

motivation och inre motivation. Den yttre motivationen beskrivs som utifrån kommande 

krav från omgivningen. Exempelvis om chefen vill att en viss arbetsuppgift ska utföras. 

Medan den inre motivationen beskrivs som motivation som kommer inifrån individen, då 

individen upplever ett inre driv att utföra arbetet. Den inre motivationen kan innebära 

individens personliga intresse eller att individen finner arbetet som meningsfullt (ibid.). 

Borgh (2009) beskriver motivation i arbetslivet kopplat till välbefinnande och menar att 

när en individ känner motivation är känslorna ofta förknippade med positiva känslor. Det 

kan innebära ytliga behov som motiverar oss till handlingskraft, exempelvis är vi 

hungriga äter vi mat och mår bättre. Då är det hungern som motiverade oss till att äta och 

må bättre. Motivation kopplat till handlingskraft beskrivs med fyra källor till motivation, 

den första är behov, kroppsliga och fysiska behov. Den andra är emotioner, som innebär 

känslor. Den tredje är kognition som innefattar tänkande och bedömningar. Den fjärde är 

yttre faktorer, vilket innebär individens omgivning. De tre första källorna benämns som 

inre faktorer och har ett ömsesidigt förhållande till varandra. Den fjärde källan, yttre 

faktorer är de faktorer som finns i det individens omgivningsmiljö och att individen alltid 

befinner sig i ett socialt sammanhang som har en viss påverkan på individens motivation. 

Ett exempel på yttre motivation är belöning för ansträngning, där belöning kan ses som 

att uppnå ett mål. Genom att sätta upp mål kan det fungera som ett styrmedel mot en viss 

riktning. Målstyrt arbete är vanligt inom organisationer för att motivera anställda. För att 

de uppsatta målen ska bli motiverande för individen krävs att individen accepterar målet 

och att målet har satts inom en rimlig möjlighetsgräns, varken för högt eller för lågt. Det 

kräver även att medarbetarna upplever målen som meningsfulla samt att de är delaktiga 

vid formulering av målen. Sammanfattningsvis är det en kombination av inre och yttre 

faktorer som påverkar individens motivation och faktorerna sker i ett samspel med 

varandra och den ena kan påverka den andra (Borgh, 2009). 

För att arbeta med hälsa i arbetslivet krävs att de anställda upplever motivation till att 

arbeta med hälsa på arbetsplatsen, vilket en hälsoinspiratör kan bidra till på arbetsplatsen, 

vars uppdrag är att inspirera till en god arbetsmiljö (Andersson & Ljusenius, 2012). 

2.6. Hälsoinspiratörer som hälsoarbetare 
Kommunen är en central aktör för att skapa goda livsvillkor för medborgarna 

(Socialstyrelsen, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) uppger företrädare för landsting 

och regioner att de behöver stöd i det strategiska arbetet för hälsofrämjande livsmiljöer 

och levnadsvanor och hjälp med att skapa hälsofrämjande livsmiljöer inom sina 

verksamheter. Detta kan exempelvis ske genom kunskapsutveckling och utbildningar för 

anställda inom kommuner och landsting. Ett sätt att arbeta för en hälsofrämjande 

arbetsmiljö är att utbilda en anställd till hälsoinspiratör, vilket är ett särskilt uppdrag från 

förvaltningsledningen med syftet att öka hälsokompetensen hos arbetskamrater för att öka 

hälsan på arbetsplatsen (SKL, 2013). Det är vanligt förekommande att arbetsplatser utser 

ett skyddsombud på arbetsplatsen, som också är en anställd inom verksamheten precis 

som hälsoinspiratören med ett uppdrag utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. På varje 

arbetsplats ska det finnas ett skyddsombud men det finns inget sagt om att det ska finnas 

en hälsoinspiratör på varje arbetsplats. Skyddsombudet arbetar för en god arbetsmiljö, 

vilket inkluderar uppföljning av skydd mot ohälsa, olycksfall och att bevaka att 

arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen (Prevent, 2016). Det som skiljer 
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hälsoinspiratörers uppdrag från skyddsombud är att hälsoinspiratören har ett större fokus 

på hälsoarbete som stärker och bevarar hälsa, medan skyddsombudet arbetar för att 

minimera risker och ohälsa. Hälsoinspiratörer finns inom både privat och offentlig sektor 

och är ett frivilligt uppdrag den anställda åtar sig utöver sitt ordinarie arbete. Hur mycket 

hälsoinspiratören arbetar med sitt uppdrag ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats 

eftersom det är anpassat efter vilket behov som finns på arbetsplatsen samt vilka 

förutsättningar hälsoinspiratören ges av sin arbetsgivare. Hälsoinspiratören kan fungera 

som en hälsoinformatör eller som aktivitetssamordnare för olika gemensamma aktiviteter 

för de anställda, men kan även arbeta strategiskt med arbetsmiljön. Hälsoinspiratören kan 

ses som ett stöd för arbetsgivaren i det långsiktiga hälsoarbetet (Andersson & Ljusenius, 

2012).  

3. Problemformulering 

Arbetsmiljön kan ha stor påverkan på människors hälsa eftersom arbetslivet berör många 

människor under en stor del av deras liv. Arbetsmiljön är en av de påverkbara 

bestämningsfaktorerna för hälsa och med en god arbetsmiljö ökar chansen för att 

individens hälsa förstärks eller behålls samt bidrar till ett rikare liv för individen även 

utanför arbetsplatsen. Med den anledningen är arbetsplatsen en betydelsefull arena för 

hälsoarbete. Litteraturgenomgången har visat att hälsoarbete i arbetslivet är ett 

mångdimensionellt arbete som kräver flera olika tillvägagångssätt. Som ett sätt att arbeta 

för en hälsofrämjande arbetsmiljö kan en anställd utbildas till hälsoinspiratör. Till 

skillnad från skyddsombud, som arbetar med riskförebyggande, är hälsoinspiratörers 

uppdrag att inspirera till hälsa på arbetsplatsen. Det finns heller inga krav från 

arbetsmiljölagen att det ska finnas en hälsoinspiratör på varje arbetsplats och att utbilda 

sig till hälsoinspiratör är frivilligt. Därmed väcktes frågan hur hälsoinspiratörer arbetar 

med hälsa på arbetsplatsen och vad som motiverar dem att arbeta med hälsa på sin 

arbetsplats, för att ta reda på hur hälsoinspiratörers hälsoarbete kan utvecklas och 

användas som en resurs i arbetet för en hälsofrämjande arbetsmiljö. 

4. Syfte 
Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur hälsoinspiratörer inom 

kommunala verksamheter arbetar med hälsa på arbetsplatsen, vad som motiverar dem till 

att arbeta med hälsa på arbetsplatsen och undersöka hur deras hälsoarbete kan utvecklas. 

5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1. Känsla av sammanhang 

Vad som skapar hälsa förklarade Aron Antonovsky (1987) med hjälp av teorin Känsla av 

sammanhang [KASAM]. I begreppet KASAM inryms tre komponenter. Den första 

komponenten är begriplighet, vilket innebär att individen upplever en förståelse för 

omvärlden där struktur och ordning är en del av att begripligheten. Struktur och ordning 

kan bidra till känsla av trygghet och minskad stress. En individ som upplever känsla av 

begriplighet möter oftast nya intryck med känslan av att det går att lösa, vilket skulle 

kunna kopplas till en känsla av trygghet. Nästa komponent är hanterbarhet, vilket innebär 

att individen upplever arbetet som hanterbart och görbart. Med tillräcklig kompetens att 
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utföra sina arbetsuppgifter och en jämn balans mellan krav och individens kompetens. 

Tredje komponenten i KASAM är meningsfullhet, vilket innebär att individen upplever 

sitt arbete som meningsfullt, exempelvis att individen känner motivation och delaktighet 

på sin arbetsplats och känslor som glädje och engagemang är känslor som bidrar till 

individens upplevelse av meningsfullhet. Stärkande för meningsfullheten är det sociala 

klimatet på arbetsplatsen på så vis att individen känner sig sedd och får beröm för utfört 

arbete. Vidare påverkar individens upplevelse av arbetsmiljön KASAM menar 

Anotnovsky (1987), vilket förklarar varför arbetsplatsen är en viktig arena för 

hälsoarbete. De tre ovan beskrivna komponenterna behöver vara uppfyllda för att hög 

känsla av sammanhang ska upplevas. Vid hög känsla av sammanhang blir individen mer 

motståndskraftig mot stress och andra påfrestningar i arbetslivet. KASAM påverkar också 

hur individen hanterar nya situationer eller eventuella förändringar i arbete. KASAM är 

föränderligt och påverkbart över tid och Antonovsky (ibid.) menar att en människa 

pendlar mellan ohälsa-hälsa under livets gång. Hälsoinspiratörer kan i sitt hälsoarbete 

arbeta med att stärka individens egna resurser, genom begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att öka anställdas upplevelse av KASAM på arbetsplatsen. Ett 

exempel är att en anställd med hög KASAM har lättare för att se möjligheter och resurser 

i arbetet än en person med låg KASAM (Antonovsky, 1996). För att en individ ska kunna 

se möjligheter och resurser i sitt arbete krävs att den har förmågan att kunna också 

uppfatta vad som är möjligheter och resurser (Bryant & Veroff, 2007). 

5.2. Savoring 

Savoringteorin (Bryant & Veroff, 2007) handlar om att människan kan lagra positiva 

tidigare erfarenheter och sedan vid ett annat tillfälle tänka tillbaka på dem, må bra av det 

och använda som strategi för att klara av påfrestande situationer med vetskapen om att 

man tidigare klarat av en liknande händelse. Positiva känslor kan också få individen att 

tänka positivt där den befinner sig just nu och på framtida händelser. För att en individ 

ska kunna uppleva och ta till sig positiva erfarenheter och kunna njuta av dem i efterhand 

krävs att individen är uppmärksam i vardagen samt kunna uppfatta meningen med att ta 

in och använda positiva erfarenheter. Savoring kan användas vid hälsoarbete på 

arbetsplatser för att visa på och öka de positiva faktorerna på arbetsplatsen. Exempelvis 

genom att arbeta för ett positivt arbetsklimat under en tid och knyta positiva händelser till 

arbetsplatsen, för att senare reflektera över dessa positiva händelser som varit. Det kan 

också innebära att en individ peppar sig själv genom att reflektera över tidigare positiva 

händelser eller en situation man klarat av på ett bra sätt. Ett positivt tänk fungerar som ett 

skydd mot stress och negativitet och skapar motivation och engagemang i arbetet. Det 

kan också bidra till att individen upplever meningsfullhet i sitt arbete och har lättare att 

knyta sociala relationer (ibid.). Bryant, Chadwick och Klume (2011) beskriver tre 

kognitiva färdigheter som krävs för att människan ska kunna savor, det vill säga att njuta 

i livet och känna en positiv längtan inför framtida händelser. Den första färdigheten är att 

kunna reflektera över sina egna känslor. Den andra är medvetenhet om framtidens 

positiva händelser. Den tredje är att kunna hålla kvar den positiva tanken av tidigare 

händelser, som kan bidra till ett ökat välbefinnande. Här är Savoring relevant då den 

förklarar hur denna lagring av positiva händelser har en stärkande effekt för hälsan och 

att det kan påverka upplevelsen av framtida händelser (ibid.). Det skulle hälsoinspiratörer 

kunna använda sig av i sitt hälsoarbete på arbetsplatser. Det krävs då att hälsoinspiratören 

innehar förmågan att vara uppmärksam i vardagen och kunna visa på positiva erfarenheter 
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för att kunna sprida ett positivt arbetsklimat och veta hur den ska göra för att få sina 

arbetskamrater att göra det samma. 

6. Metod 

6.1. Val av metod 
En kvalitativ studie har genomförts med ett induktivt tillvägagångssätt och intervjuer har 

använts som metod (Kvale & Brinkman, 2009). Detta för att syftet inriktar sig på ett 

individperspektiv eftersom varje arbetsplats har individuella behov och förutsättningar 

och hälsoarbetet bör anpassas därefter (Hansson, 2004). Vilket gör att hälsoinspiratörs 

hälsoarbete kan se olika ut och ett individperspektiv mest lämpligt som 

undersökningsmetod, vilket styrks av Widerberg (2002) som menar att intervjuer lämpar 

sig som metod om syftet innebär att klargöra ett fenomens karaktär och egenskaper. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket gav möjligheten att ställa följdfrågor utifrån 

varje intervjusituation (Silverman, 2013). 

6.2. Kontext 

Studien genomfördes inom kommunala verksamheter i en kommun i södra Sverige. 

Kontakt med hälsoinspiratörerna inom kommunen skapades genom min 

verksamhetsförlagda utbildning [VFU] i kommunen. Inom kommunen finns ett par 

hundra hälsoinspiratörer spridda över olika verksamheter. Samtliga hälsoinspiratörer är 

utbildade av kommunkontoret som också står för ett intranät, fortbildningar och 

nätverksträffar för samtliga hälsoinspiratörer inom kommunen.  

6.3. Deltagare 

Under en nätverksträff för hälsoinspiratörer inom kommunen tillfrågades fyra 

hälsoinspiratörer om deltagande i studien. Ytterligare två hälsoinspiratörer tillfrågades 

senare via mejl. Ett strategiskt urval (Trost, 2010) av deltagare gjordes utifrån en lista 

med hälsoinspiratörer som tillhandahölls av min VFU-handledare, som är en av 

personerna från kommunkontoret som utbildar och arrangerar nätverksträffar och 

fortbildningar för hälsoinspiratörerna i kommunen. 

Kriterier för att inkluderas i studien var att personen skulle ha uppdrag som 

hälsoinspiratör och varit verksam som hälsoinspiratör på sin arbetsplats i minst ett år. 

Vilket yrke hälsoinspiratören hade togs också hänsyn till för att det skulle bli en spridning 

mellan olika yrkeskategorier och för att hälsoinspiratörernas hälsoarbete inte enbart 

skulle speglas efter hälsoinspiratörer inom ett visst yrke eller verksamhetsområde. 

Deltagarna (n=6) utgörs av både män och kvinnor, vilka arbetar inom olika yrken och 

verksamheter (förskola och skola eller vård och omsorg eller kultur och fritid) och de har 

varit hälsoinspiratörer på sin arbetsplats mellan 1-10 år. 

6.4. Genomförande 
Efter att samtliga sex hälsoinspiratörer tillfrågats om deltagande i studien skickades ett 

informationsbrev (Se bilaga 1) till dem via mejl. Sedan formulerades en intervjuguide (Se 

bilaga 2) tillsammans med VFU-handledaren som hade en god inblick i 

hälsoinspiratörernas hälsoarbete, även relevant litteratur togs hänsyn till vid utformandet 
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av intervjuguiden. Innehållet i intervjuguiden var ämnesrubriker som intervjuerna utgick 

från och under ämnesrubrikerna fanns även tillhörande stödfrågor. Före intervjuerna 

gjordes en provintervju, där följden av frågorna och mängden frågor kunde testas, vilket 

styrks av Trost (2010) som menar att det är en god idé att testa intervjuguiden först. 

Resultatet av provintervjun användes inte eftersom den intervjuade inte var 

hälsoinspiratör utan student som också gjorde sin VFU i kommunen, dock kunde 

provintervjun ge en bild av hur intervjun skulle bli och jag som intervjuare fick en 

möjlighet att öva på frågorna. Efter provintervjun kunde mindre förbättringar göras som 

ökar trovärdighetsaspekten (Silverman, 2013). Efter deltagarna mottagit 

informationsbrevet och accepterat medverkan i studien bokades tid för intervju. Tid och 

plats bestämdes av deltagarna, samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas 

arbetsplatser i ett avskilt rum. Intervjuerna varierade mellan 30 – 60 minuter. Med ett 

samtycke (Se bilaga 3) från deltagarna spelades intervjuerna in med hjälp av en 

ljudinspelare. Vid varje intervju informerades först informanterna om studiens syfte och 

fick en presentation av mig samt min utbildning. Efter genomförda intervjuer lyssnades 

materialet igenom flera gånger sedan utfördes transkriberingar av intervjuerna. Vid 

avlyssnande och utskrift av intervjuerna påbörjades en analysprocess om innehållet i 

intervjuerna. Kvale och Brinkman (2009) menar att det då tillåts göra nya reflektioner 

och tolkningar av materialet. 

6.5. Analys 
Vid analys av materialet utfördes en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Det insamlade materialet transkriberades först och avidentifierades samt kodades 

med nummer 1-6. Vid transkriberingen avlyssnades materialet flera gånger, vilket 

säkerställde att ingen information hade missats (Kvale & Brinkman, 2009). Sedan lästes 

materialet igenom flera gånger som gav ett helhetsintryck av det insamlade materialet. 

Sedan kunde meningsbärande enheter lyftas fram som sedan kondenserades till en 

beskrivande mening, som gav möjligheten att se den meningsbärande enheten i ett större 

och mer generellt perspektiv. Kondenseringen kodades sedan och slutligen delades de in 

i kategorier och subkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Se exempel på hur 

analysprocessen gick till i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Även om jag inte 

jobbar så 

hälsoinspiratörsaktigt så 

tror jag ändå att jag 

lyckas få in det. Det kan 

också vara att jag är så 

som person som 

motionerar och jag tror 

att jag kan smitta av 

mig lite.” (6)  

 

Goda vanor 

smittar av sig på 

omgivningen 

Hälsoklimat Den 

psykosociala 

arbetsmiljön 

Hälsoinspiratörernas 

hälsoarbete 
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6.6. Etiska överväganden 
Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, tar Vetenskapsrådet (2002) upp fyra 

huvudkrav gällande följande forskningsetiska principer som bör finnas i åtanke och 

övervägas noga under projektets gång. Inom kvalitativ forskning är det viktigt att 

reflektera kring de etiska principerna med ambitionen att säkra ett projekts 

trovärdighetsaspekter under hela processen (Silverman, 2013).  

6.6.1. Informationskravet 

För att tillgodose informationskravet skickades ett informationsbrev ut innehållande en 

presentation av mig, studiens syfte, genomförande, att deltagandet var frivilligt, att 

deltagarna när som helst kunde dra sig ur studien utan någon som helst konsekvens och 

att deltagarna hålls konfidentiella under hela studiens gång. Det framgick även att ingen 

annan än jag som utför studien samt min handledare kan komma åt materialet som sedan 

sparas för eventuell framtida forskning inom ämnet. I informationsbrevet framgick även 

att när studien är avslutad kommer den publiceras på Högskolan Kristianstads databas 

DiVA (Vetenskapsrådet, 2002). 

6.6.2. Samtyckeskravet  
Ett samtycke och ett godkännande från deltagarna krävs för att studien ska kunna utföras 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med intervjun fick intervjupersonerna skriva på en 

samtyckesblankett. Principen om informerat samtycke är en grundprincip för all 

forskning, som innebär ett ömsesidigt förhållande, där det garanteras frivilligt deltagande 

under hela forskningsprocessen och även tid avsatt till att låta deltagarna ta del av vad 

man har kommit fram till i studien (Öberg, 2015).  

6.6.3. Konfidentialitetskravet  
Deltagarna i studien gavs enligt konfidentialitetskravet största möjliga konfidentialitet så 

att ingen obehörig kan komma åt deras personuppgifter (Kvale & Brinkman, 2009). Allt 

insamlat material som kunde kopplas till identitet kodades, även citat i resultatet är 

kodade för att de inte ska gå att koppla till identitet (ibid). Under studiens gång förvarades 

allt insamlat material i en låst dator som endast studiens författare har tillgång till. 

6.6.4. Nyttjandekravet 

Avslutad studie läggs ut i Högskolan Kristianstads databas för studentuppsatser. 

Materialet kommer att sparas i tio år för att det ska finnas möjlighet för studiens skribent 

och handledare att publicera en vetenskaplig artikel i framtiden, efter denna tidsperiod 

kommer materialet att förstöras. Fram till dess kommer materialet endast finnas 

tillgängligt för studiens skribent och handledare, vilket framgick i informationsbrevet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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7. Resultat 

Resultatet presenteras nedan utifrån syftet med de kategorier och subkategorier som 

skapats vid analysprocessen. Se tabell 2 för en översikt över hur resultatet presenteras. 

Efter varje kategori kommer resultatet även att belysas genom citat från intervjuerna. 

Hälsoinspiratörerna benämns som informanterna och hälsoinspiratörers arbete benämnas 

som hälsoarbete. 

 

Tabell 2. Resultatöversikt med kategorier och subkategorier. 

Kategorier Hälsoinspiratör-

ernas hälsoarbete 

Motivation till 

hälsoarbete som 

hälsoinspiratör 

Utveckling av 

hälsoinspiratörs-

uppdraget 

Subkategorier Den psykosociala 

arbetsmiljön 

Personligt 

intresse 

Utbildning och kunskap 

 Den fysiska 

arbetsmiljön 

Meningsfullhet Internt och externt 

samarbete 

    

 

7.1. Hälsoinspiratörernas hälsoarbete 

Studiens resultat visar att informanternas hälsoarbete både riktar sig till den fysiska 

arbetsmiljön och den psykosociala samt att arbetet sker på flera olika sätt. Gällande den 

psykosociala arbetsmiljön kan hälsoarbetet ske genom att skapa arbetsglädje och ett 

positivt socialt klimat. Hälsoarbetet sker systematiskt med arbetsmiljöfaktorer för hälsan, 

som exempelvis ordning och struktur i arbetsuppgifter. 

7.1.1. Den psykosociala arbetsmiljön 

Informanterna uppgav att de försöker ha en processinriktad syn på sitt hälsoarbete, där 

arbetet sker i processer som fortsätter att utvecklas och vägen ses som målet för 

framgång. Processarbetet sker genom att hålla en levande dialog tillsammans med 

arbetskamrater gällande hälsa och välbefinnande, och gemensamt föra en diskussion 

för framtida utveckling, exempelvis genom ett årshjul, då de fokuserar på olika saker i 

olika perioder. En period kan exempelvis handla om mindfullness för personal och 

elever. 

Informanterna inspirerar till en hälsosam livsstil och till ett positivt psykosocialt 

arbetsklimat genom att vara en förebild för andra på arbetsplatsen, ett exempel är att 

hälsoinspiratören själv är fysiskt aktiv och uppmuntrar sina arbetskamrater till att 

motionera. Informanterna fungerar på så vis som en förebild för andra med sitt sätt att 

vara fysiskt aktiv och positivt inställd och visa på möjligheter istället för hinder. Det 

uppgav informanterna att det smittar av sig på arbetsklimatet och bidrar till en positiv 

psykosocial arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön arbetar informanterna med 

dels genom bemötandet mot arbetskamraterna och dels genom att ha ett öppet klimat 

med högt i tak och alla får komma till tals. Informanterna uppgav att de försöker vara 

en god arbetskamrat genom att ge ett trevligt bemötande och vara lyssnande och 
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stöttande till sina arbetskamrater. Informanterna uppgav att deras 

hälsoinspiratörsuppdrag riktar sig dels till arbetskamrater men även till övriga inom 

verksamheten, till exempel till elever, vilka de också uppmuntrar och försöker inspirera 

till en god livsstil. Eleverna uppmuntras till att prova nya grönsaker och äta mer frukt 

och mat presenteras på ett aptitligt sätt eller uppmuntra eleverna till att vara ute och 

leka och röra på sig. Informanternas hälsoarbete innefattas även av att sprida 

hälsoinformation för att inspirera sina arbetskamrater till en hälsosam livsstil, både om 

den fysiska, psykiska och den sociala hälsan. Det sker genom att föra diskussioner 

kring hälsa i fikarummet, utdelning av en hälsotidning även genom ett hälsobord med 

lappar och böcker med information om hälsa. 

”Även om jag inte jobbar så hälsoinspiratörsaktigt så tror jag ändå att jag lyckas få 

in det. Det kan också vara att jag är så som person som motionerar och jag tror att 

jag kan smitta av mig lite.” (6) 

”vi har många delmål man går i mål med, men det där stora målet det är 

en process. Vägen är målet.” (2) 

Informanterna uppgav att de inspirerar sina arbetskamrater genom att uppmuntra till 

aktiviteter och att de fungerar som aktivitetssamordnare för personalens gemensamma 

aktiviteter. Enligt informanterna bidrar de gemensamma aktiviteterna till att personalen 

får tillfälle att umgås, lära känna varandra och prata om annat än om arbetet. Det sociala 

med arbetskamraterna uppgav informanterna att de under arbetstid inte hinner med. 

Informanterna upplever att de gemensamma aktiviteterna skapar en god stämning i 

arbetsgruppen, vilket har en positiv effekt på den psykosociala arbetsmiljön och de 

upplever att samarbetet mellan arbetskamrater då fungerar bättre. De gemensamma 

aktiviteterna kan vara både fysiska men lika gärna sociala aktiviteter. Informanterna 

uppgav att de kommer överens gemensamt med arbetskamraterna om vilka aktiviteter 

de ska utföra tillsammans. På så vis skapas delaktighet och det bidrar till att få med fler 

arbetskamrater på gemensamma aktiviteter. 

”… vi lagade mat här. Vi var väl en 8-9 stycken. Så höll några på i ett kök 

med förrätten, några i ett annat kök med huvudrätten, några i ett tredje 

kök med efterrätten och en grupp dukade festfint här. Och så lagade vi 

mat tillsammans och hade det jättetrevligt. Och det blev som en positiv 

klick, blir så, Oh, kommer du ihåg när vi lagade mat här tillsammans, vad 

mysigt vi hade det.” (5) 

”Vi har sprungit lopp tillsammans, vi har varit ute i skogen och gått, 

cyklat dressin, varit ute och ridit islandshäst och varit på 

chokladprovning. Det har varit olika gemensamma aktiviteter och det är 

just det här att göra något tillsammans och prata om något annat än jobb 

men man har ändå trevligt tillsammans med sina kollegor.” (5) 

7.1.2. Den fysiska arbetsmiljön 

Informanternas hälsoarbete riktar sig även mot den fysiska arbetsmiljön, exempelvis 

genom att vara observanta på hur de fysiskt utför arbetsuppgifter för att minska på 

onödiga arbetsmoment och påfrestningar på kroppen. Informanterna diskuterar sedan 

tillsammans med sina arbetskamrater nya lösningar med skonsammare arbetssätt och 

informanterna uppmuntrar sina arbetskamrater till att använda hjälpmedel i arbetet. 
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”… förändra det som går att förändra och gör det bättre. Försöka minska 

alla mänskliga förslitningsskador.” (1) 

7.2. Motivation till hälsoarbete som hälsoinspiratör 

Vad som motiverar informanterna till att arbeta med hälsa på sin arbetsplats uppgav de 

vara för att de har ett personligt intresse för hälsa och välbefinnande och för att de 

upplever hälsoarbetet som meningsfullt. 

7.2.1. Personligt intresse 

Informanterna uppgav att det som inspirerade dem till att ta sig an uppdraget som 

hälsoinspiratör på sin arbetsplats och till att arbeta med hälsa på sin arbetsplats berodde 

på att de sedan tidigare hade ett personligt intresse för hälsa och välbefinnande och även 

intresse för fysisk aktivitet. Det var något de redan intresserade sig för och ville arbeta 

mer med. Informanterna uppgav att utbildningen till hälsoinspiratör har gett dem en slags 

legitimitet för få arbetskamrater att lyssna på dem när de pratar om hälsa och 

välbefinnande och på så vis även öppnat upp dörrar för arbetskamrater som söker 

information och kunskap. Både arbetskamrater som redan var intresserade av hälsa, men 

även arbetskamrater som informanterna annars inte har pratat så mycket med. Vilket 

informanterna uppgav bidragit till nya vänskaper som informanterna mått bra av. 

”För om man som människa är totalt ointresserad av hälsa och motion om man 

överhuvudtaget hade gått en sådan här utbildning eller velat vara hälsoinspiratör. 

Jag tror nog att de flesta av oss som är hälsoinspiratörer är lagda åt det hållet.” (6) 

”Eget intresse med kost och röra sig och så och känslan av att kunna påverka.” (3) 

”… dom personerna lär man känna på ett annat sätt därför att du ser dom i ett annat 

sammanhang. (…), att dom ser att, var hon så på fritiden det var ju lite kul. Och att 

man hittar nya sidor hos varandra. På grund av dom här aktiviteterna vi har gjort 

tillsammans. Och det är väl en sån positiv grej känner jag.” (5) 

7.2.2. Meningsfullhet 

Informanterna uppgav att de känner sig motiverade till att arbeta med hälsa på 

arbetsplatsen för att de upplever det som meningsfullt. De känner mening i att prata om 

hälsa med sina arbetskamrater och att sprida ett positivt klimat. Informanterna upplever 

gensvaret från sina arbetskamrater i form av att de är trevliga och glada arbetskamrater. 

Informanterna uppgav att de finner njutning när de lyckas och har nått framgång med sitt 

hälsoarbete. Informanterna uppgav att de kan uppleva en gemenskap med likasinnade 

personer som också är intresserade av hälsa. En gemenskap om ger dem både inspiration 

och energi i sitt hälsoarbete. Informanterna uppgav att de känner motivation i sin roll som 

hälsoinspiratör för att de tycker att hälsa är viktigt att arbeta med och känner till 

konsekvenserna av att inte prioritera hälsa. 

”Det är när man lyckas. När man har hört den där motsträviga på vart enda fika 

som beklagat sig och varit negativ och ingen ska träna och sen så hör man att den 

har varit och provat någonting ändå. Det mår man bra av.” (1) 
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”Jag har själv jobbat fel många gånger i mitt liv och varit nära på att bränna ut 

mig. Jag vet hur viktigt det är att man tänker rätt i detta och att vara rädd om sig.” 

(2) 

7.3. Utveckling av hälsoinspiratörsuppdraget 

Informanterna uppgav att samtliga hälsoinspiratörer i kommunen ges fortbildningar en 

gång om året samt att det arrangeras en nätverksträff om året för hälsoinspiratörerna i 

kommunen. Det är ett tillfälle då flera hälsoinspiratörer får möjlighet att prata med 

varandra om hur de arbetar med sitt hälsoinspiratörsuppdrag och kan sprida tips och idéer 

till varandra. Informanterna uppgav att de alltid försöker närvara både vid fortbildningar 

och vid nätverksträffarna eftersom de upplever att det ger dem ny energi i sitt hälsoarbete. 

7.3.1. Utbildning och kunskap 

För att hälsoarbete på arbetsplatser ska fungera bra på gav informanterna förslag på hur 

hälsoinspiratörsuppdraget kan utvecklas. De anser att grundutbildningen till 

hälsoinspiratör var mycket givande och bra grund för att arbeta med hälsa på arbetsplatsen 

samt att de uppskattar de fortbildningar som görs. Informanterna upplevde att det skulle 

behövas mer utbildning om hälsoarbete utöver de fortbildningarna som ges en gång per 

år, för att få fler tillfällen att fyllas på med inspiration och motivation i sitt fortsatta 

hälsoarbete. De uppgav även som önskvärt att involvera chefer i 

hälsoinspiratörsutbildningen. Då chefen antingen också går utbildning till hälsoinspiratör 

eller får en chefsinriktad utbildning i hälsoarbete på arbetsplatser. Det trodde 

informanterna skulle kunna underlätta för chefer att förstå hälsoarbetet som görs på 

arbetsplatsen samt bidra till att hälsoarbete prioriteras på arbetsplatsen. 

”… för att på det sättet kan chefer också ringa in delar av sitt systematiska 

arbetsmiljöarbete som de ändå ansvarar för. För det handlar ju både om den 

psykosociala arbetsmiljön och den fysiska miljön och den är ju A och O i 

arbetsmiljön också.” (2) 

7.3.2. Internt och externt samarbete 

Informanterna uppgav samarbete tillsammans med andra som viktigt för att hälsoarbetet 

ska bli lyckat. Ett internt samarbete tillsammans med arbetskamrater och chef, och ett 

externt samarbete tillsammans med hälsoinspiratörer från andra arbetsplatser. Det uppgav 

informanterna skulle bidra till ett engagemang från arbetskamraterna som då skulle bli 

delaktiga i hälsoarbetet och dessutom skapa en gemenskap på arbetsplatsen. 

Informanterna uppgav att de är ensamma hälsoinspiratörer på sina arbetsplatser och anser 

att ett samarbete tillsammans med hälsoinspiratörer från andra arbetsplatser hade kunnat 

bidra till ökad motivation i deras eget hälsoarbete och att de i ett sådant forum skulle de 

gemensamt kunna sprida energi och goda idéer. Informanterna beskrev 

hälsoinspiratörsrollen som tidvis ensamt eftersom deras arbetskamrater inte är 

involverade i hälsoarbetet. Ett samarbete med chefen uppgav informanterna hade kunnat 

möjliggöra så att hälsoinspiratören och chefen kunde diskutera goda idéer för hälsoarbetet 

på arbetsplatsen. Hälsoinspiratören hade då kunnat fungera som en resurs för chefen och 

få hälsoarbetet integrerat i den ordinarie verksamheten. Informanterna uppgav också att 

hälsoinspiratörsuppdraget och organisationen kring det fungerar bra som det gör idag och 

att det bör vara upp till varje arbetsplats att avgöra hur hälsoarbetet ska organiseras. 
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”det är inga friliggande verktyg det här. Jag brukar säga bygg H-rör, bygg inga rör 

bredvid varandra. Det är lätt att man ropar i sina stuprör.” (2) 

7.3.3. Resultat sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att hälsoinspiratörernas hälsoarbete på arbetsplatsen 

riktas sig både till den fysiska arbetsmiljön och till den psykosociala arbetsmiljön. I form 

av en ständigt aktuell överblick över arbetsmoment och i form av regelbundna 

gemensamma aktiviteter för att öka det sociala klimatet mellan arbetskamrater. Resultatet 

visar även på att hälsoinspiratörerna har ett personligt intresse för hälsa och välbefinnande 

och upplever hälsoarbetet på arbetsplatsen som meningsfullt. För att utveckla 

hälsoinspiratörsuppdraget uppgav informanterna att det behövs mer regelbunden 

fortbildning för hälsoinspiratörer samt utbildning i hälsoarbete för chefer. Informanterna 

uppgav att hälsoarbetet kräver både ett internt och ett externt samarbete för att hålla 

hälsoarbetet levande och motiverande för både dem själva och för arbetskamraterna. 

Samarbetet kan underlätta för chefen att integrera hälsoarbetet i den ordinarie 

verksamheten. 

8. Diskussion 
I diskussionen kommer först en resultatdiskussion föras. Resultaten kommer diskuteras 

utifrån de kategorier som resultatet presenterade tillsammans med litteratur och tidigare 

forskning beskriven i litteraturgenomgången. Sedan följt av en metoddiskussion där 

omständigheter som kan ha påverkat studien diskuteras. 

8.1. Resultatdiskussion  

8.1.1. Hälsoinspiratörernas hälsoarbete 

En del av den psykosociala arbetsmiljön är det sociala klimatet och arbetsglädje, som är 

grundläggande för att bygga upp en hälsosam arbetsplats (Angelöw, 2002). Studiens 

resultat visar att informanterna arbetar för ett positivt psykosocialt arbetsklimat genom 

att vara en god arbetskamrat och arrangera gemensamma aktiviteter för personalen, som 

informanterna menar ökar den sociala gemenskapen mellan arbetskamraterna. Enligt 

Statens folkhälsoinstitut (2005) bidrar det sociala klimatet till bättre samarbete och 

kommunikation mellan arbetskamrater.  

Ett starkt socialt klimat menar Antonovsky (1987) också bidrar till individens upplevelse 

av KASAM på arbetsplatsen. Wagner, Cummings, Smith, Olson, Anderson och Warren 

(2010) menar att den sociala gemenskapen kan bidra till positiva arbetsbeteenden och 

attityder som för organisationen framåt och dessutom till mindre risk för utbrändhet 

(ibid.). Informanternas hälsoarbete som är riktat mot den psykosociala arbetsmiljön kan 

sägas att de arbetar promotivt med, som enligt Hanson (2004) innefattar ett 

möjlighetstänkande och att se resurser som skapar eller bibehåller hälsa på arbetsplatsen. 

Informanternas uppgav att de vill skapa ett positivt klimat och sprida ett möjlighetstänk 

på arbetsplatsen. Savoringteorin förklarar hur människans syn på sin arbetsplats kan 

verka stänkande för hälsan om individen har goda minnen och sociala relationer 

förknippat med arbetsplatsen. Lagringen av positiva erfarenheter påverkar hur individen 

upplever den psykosociala arbetsmiljön som också påverkar känslan av sammanhang för 
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individen (Bryant & Veroff, 2007). För att kunna ta till sig positiva händelser (savoring) 

menar Bryant och Veroff (2007) att det krävs vissa färdigheter hos individen, som till 

exempel att vara uppmärksam i vardagen för att se, känna och reflektera över positiva 

händelser. Informanterna uppgav att deras synsätt på arbetsplatsen och i hälsoarbetet är 

lösningsfokuserat och att de själva är positiva som personer, vilket de tror smittar av sig 

på sina arbetskamrater. Uttalandet tolkas som att informanterna har färdigheten att ta till 

sig positiva händelser och att de även använder sig av den för att deras arbetskamrater ska 

göra det samma. På så vis menar Bryant och Veroff (2007) att positivt tänk fungerar som 

ett skydd mot stress och negativitet och skapar motivation och engagemang i arbetet. Det 

positiva klimatet kan dessutom skapa motivation både hos anställda och hos 

hälsoinspiratören i sitt hälsoarbete.  

Information och undervisning är en accepterad strategi för inlärning och möjliggör eget 

beslutsfattande hos individen (Naidoo & Wills, 2007). I resultatet framgår att 

informanterna sprider hälsoinformation till sina arbetskamrater. Information, 

undervisning och kommunikation med individer utgör tillsammans en process som 

möjliggör individens makt att själv ta kontroll över sin hälsa och för individens känsla av 

hanterbarhet, exempelvis genom att individen känner sig kapabel att göra en förändring 

när den har en viss kunskap (Naidoo & Wills, 2007). När hälsoinspiratörerna sprider 

hälsoinformation bidrar de till sina arbetskamraters begriplighet och hanterbarhet som är 

två av komponenterna i KASAM (Anotnovsky, 1987), som kan ge effekt om en 

arbetskamrat exempelvis vill ha hjälp med att börja motionera och hälsoinspiratören kan 

bidra med information och kunskap som gör det lättare för individen att börja motionera. 

8.1.2. Motivation till hälsoarbete som hälsoinspiratör 

När en individ upplever motivation är upplevelsen ofta förknippade med positiva känslor 

som driver individen till handling (Borgh, 2009). I resultatet framgår att informanterna 

upplever hälsoarbetet som meningsfullt och att det är meningsfullheten som motiverar 

dem i sitt uppdrag som hälsoinspiratör. En sådan typ av motivation beskriver Borgh 

(2009) som inre motivation som driver människor till handling. Informanterna uppgav 

även att de mår bra när de får positiv respons tillbaka från sina arbetskamrater. Detta kan 

tolkas som att informanterna upplever en belöning för sitt arbete, som är en del av vad 

som driver en individs inre motivation (Borgh, 2009). När individen får en belöning 

menar Antonovsky (1987) att det skapar känsla av meningsfullhet i arbetet och att 

meningsfullheten dessutom kan förstärkas med ett positivt socialt klimat och med glädje 

från omgivningen (ibid.). Informanterna uppgav att de upplever hälsoarbetet som 

motiverande för att de har ett personligt intresse för hälsa och välbefinnande, och att de 

av den anledningen utbildade sig till hälsoinspiratör. Bajaras, Gustavsson och Ekberg 

(2006) menar att personlig utveckling har positiva hälsoeffekter för individen. En 

arbetsmiljö som ger möjlighet till och motiverar lärande och personlig utveckling för 

individen är grundläggande för anställdas hälsa och välbefinnande (Backlund, Hansson 

& Thunborg, 2001). 

8.1.3. Utveckling av hälsoinspiratörsuppdraget 

Informanterna gav som förslag att chefer kan utbildas i hälsoarbete, liksom 

hälsoinspiratören gör för att ett samarbete lättare ska kunna upprättas. Enligt Eriksson, 

Skagert och Dellve (2013) har ledarskapet en stor betydelse för anställdas välmående och 

de har visat att chefer som deltagit i kunskapsutveckling för hälsofrämjande ledarskap 
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efteråt har fått en ökad förmåga att vara en hälsofrämjande ledare. Grundläggande för 

hälsoarbete är att det finns ett organisatoriskt stöd för att hälsoarbetet ska ge långsiktiga 

resultat och bristande stöd från ledningen kan verka negativt och kan förhindra 

genomförandet av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen (Maltén, 2000).  

 

Vid Ottawakonferansen (WHO, 1986) betonades vikten av att samarbeta tillsammans 

med andra för ett framgångsrikt hälsoarbete. Informanterna föreslog ett internt och ett 

externt samarbete för att hälsoarbetet skulle bli lyckat. Det skulle innebära att 

informanterna fick tid att reflektera över sitt hälsoarbete. Tid för reflektion och att arbeta 

i processer är en del för att utveckla ett framgångsrikt hälsoarbete, enligt Hanson (2004). 

Samarbete både ökar kreativiteten i arbetet och stimulerar till deltagande (Heiskanen et 

al. 2007). Enligt Nilsson, Andersson och Ejlertsson (2011) bidrar dessutom att det finns 

en avgränsad grupp på varje arbetsplats som påbörjar hälsoarbetet, till bättre framgång i 

hälsoarbetet. Enligt Pot och Koningsveld (2012)  har hälsoarbete med ett delaktighets- 

och utvecklingsperspektiv som inkluderar samarbete, visat sig vara effektfullt för 

arbetsprestationen. I hälsoarbetet menar Hanson (2004) att det är lika viktigt att följa upp 

det hälsoarbetet som att utföra det. När hälsoinspiratörer samarbetar tillsammans med 

sina arbetskamrater får både hälsoinspiratören själv reflektera över sitt arbete och 

arbetskamraterna får reflektera över hälsoarbetet som sker och vara delaktiga i det. 

Naidoo och Wills (2007) kallar det för brukarmedverkan, vilket innebär att individerna 

själva är delaktiga vid förändringsarbete som gäller dem själva. I resultatet framgår att 

hälsoinspiratörerna en gång om året erbjuds fortbildningsdag och en nätverksträff, men 

att de önskar att det gavs fler sådana tillfällen om året. Enligt Antonovsky (1996) fungerar 

hälsofrämjande insatser som bäst när det först introduceras och att det därefter finns en 

risk för att hälsoarbetet dör ut. Om regelbundna uppföljningar och utvärderingar inte sker 

blir det svårare för hälsoarbetet att förbättras och utvecklas menar (Sjöberg, Brulin & 

Svensson, 2009). 

 

Sammanfattningsvis framgår i resultatet att informanternas hälsoarbete innebär ett 

sammanlänkande mellan anställda och verksamheten, detta sammanlänkande bidrar till 

goda relationer på arbetsplatsen och en god psykosocial arbetsmiljö. Individers 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön är en viktig del för att de ska uppleva hög 

känsla av sammanhang, som i en arbetssituation fungerar som individens skydd mot 

ohälsa men även som stärkande av den befintliga hälsan (Antonovsky, 1987). I resultatet 

beskrivs att hälsoarbetet sker i processer och att ”vägen är målet”. Vilket Bauer et al. 

(2006) styrker, som menar att det viktigaste är att det finns en medvetenhet kring valet av 

metod för att öka hälsan på arbetsplatsen och mindre viktigt vilken metod som används. 

Medvetenheten leder till framgång i hälsoarbetet (ibid.). 

8.2. Metoddiskussion 

Graneheim och Lundman (2004) menar att alla studieresultat bör vara så trovärdiga som 

möjligt och att vad som kan ha påverkat studiens resultat bör diskuteras. Nedan följer en 

diskussion efter trovärdighetsaspekterna tillförlitlighet, pålitlighet, konfirmerbarhet och 

överförbarhet (ibid.). 

Metoden som använts i studien var enskilda intervjuer. Ett alternativt tillvägagångssätt 

hade exempelvis varit att använda fokusgrupper istället, då hade fler hälsoinspiratörer 

kunnat intervjuas, vilket även hade ökat resultatets generaliserbarhet. Dock menar 

Silverman (2013) att risken med fokusgrupper är att inte alla informanter i gruppen blir 
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hörda. Fördelen med att enskilda intervjuer valdes som metod är att det gavs möjligheten 

att få ett individuellt resultat och större utrymme att komma in på djupet i intervjuerna. 

Utformningen på intervjuerna var semistrukturerade intervjuer (ibid.), vilket gav 

möjligheten att ställa följdfrågor. Dock kan utformningen på intervjuerna ha påverkat 

resultatet på så vis att informanterna gavs större utrymme att prata om det som 

intresserade dem mest, vilket kan ha gjort att några intervjuer fokuserade mer på vissa 

delar och några intervjuer på andra delar. Hade istället strukturerade intervjuer invänds 

hade samma frågor ställts vid varje intervju och alla intervjuer hade sett likadana ut. Trots 

denna risk föll valet på att genomföra semistrukturerade intervjuer (Silverman 2013). 

Före intervjuerna gjordes en provintervju, vilket Trost (2010) menar ökar 

trovärdighetsaspekten eftersom frågorna då testas för att säkerställa att rätt frågor ställs. 

Provintervjun som genomfördes var dock inte med en hälsoinspiratör, vilket kan ha 

påverkat resultatet, eftersom personen som intervjuades inte kunde avgöra om frågorna 

var relevanta. Däremot kunde följden av frågorna testas samt gavs jag möjlighet att öva 

på frågorna (Bryman, 2011). Intervjuguidens relevans diskuterades istället tillsammans 

med VFU-handledaren som kunde ge indikationer på relevant innehåll och på så vis blev 

intervjuguidens innehåll relevant för studiens syfte.  

Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervju, för att de skulle känna sig 

bekväma och lättare ta sig tid att bli intervjuade. Vid intervjuerna användes en 

ljudinspelare vilket kan ha skapat en onaturlig situation där informanten kan ha känt sig 

obekväm, därför tillfrågades informanterna på förhand om ett samtycke till 

ljudinspelningen. Inspelning av intervjuerna gav mig som intervjuare möjligheten att 

fullständigt fokusera på informanten och samtalet, till skillnad från om anteckningar hade 

behövt föras. Inspelningen underlättade för mig att slappna av vilket även kan ha 

underlättat för informanterna att känna sig bekväma (Bryman, 2011). Dessutom var jag 

före studiens start i kontakt med hälsoinspiratörerna inom kommunen, vilket kan ha 

bidragit det till att deltagarna kände till mig som kan ha underlättat vid intervjusituationen 

och bidragit till att den intervjuade kände sig trygg och bekväm (Trost, 2010). Dock 

menar Kvale och Brinkman (2009) att det kan innebära en risk för förförståelse och 

lämnar större utrymme för tolkningar som kan påverka resultatet. 

En svaghet med studien är att den helt och hållet gjorts av en person, vilket ökar risken 

för att resultatet påverkas. Det finns alltid en risk att påverka konfirmerbarheten när en 

innehållsanalys görs och ett induktivt tillvägagångssätt har använts, eftersom det lämnar 

stort utrymme för personliga tolkningar när det är personen som genomför 

innehållsanalysen som gör bedömningen av vad som är intressant att lyfta fram (Elo, 

Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen, Kyngäs, 2014). För att säkerställa att inga 

förförståelser har gjorts och för att utesluta att intressant innehåll fallit bort lyssnades det 

inspelade materialet igenom flera gånger vid transkribering av intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att öka tillförlitligheten har analysprocessen tydligt beskrivits och 

illustreras genom en tabell, vilket även underlättar möjligheten att göra om studien och 

ökar på så sätt pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

För få intervjuer gjordes för att få fram en beskrivning av alla hälsoinspiratörers 

hälsoarbete och deras motivation till hälsoarbetet för att kunna göra en generalisering 

(Bryant, 2011). Dock tillräckligt många inom ramen för denna studie för att skapa en 

fördjupad förståelse för hälsoinspiratörernas hälsoarbete och deras motivation till 

hälsoarbetet. Dessutom går studiens resultat att koppla till litteratur inom områdes 

hälsoarbete i arbetslivet, vilket stärker överförbarheten. Huruvida studiens resultat är 
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överförbart till en annan kontext ligger i läsarens bedömning, men studiens noggranna 

metodbeskrivning kan underlätta överföring till andra kontexter. 

9. Konklusion 

Hälsoinspiratörers hälsoarbete som riktar sig mot den psykosociala arbetsmiljön kan vara 

ett sätt att arbeta promotivt med hälsa i arbetslivet. Ett arbetssätt som belyses mer nu 

jämfört med det tidigare traditionella preventiva arbetet. Studien har visat att 

hälsoinspiratörer bland annat arbetar promotivt genom att stärka det sociala klimatet, 

vilket visat sig kan stärka anställdas upplevelse av KASAM, men även hälsoinspiratören 

i sitt hälsoarbete. Samarbete är också en framgångsfaktor för ett lyckat hälsoarbete, och 

vid samarbete tillsammans med andra bidrar det till gemenskap och ett socialt klimat 

varigenom inspiration kan utbytas.  

Det kan vara svårt att se när hälsoarbetet har nått sitt mål eller gett resultat. Studien har 

visat att det är i processen av hälsoarbetet som anställda upplever meningsfullhet och som 

hälsoarbetet har som mest effekt. Människor mår alltså som bäst då de är mitt i en process, 

som varken kan sägas ha en början eller ett slut utan den är vägen som blir målet. Denna 

studie kan användas till att visa hur hälsoinspiratörer arbetar med hälsa på arbetsplatsen 

och vad som motiverar dem i hälsoarbetet. För att organisationer ska använda sig av 

hälsoinspiratörer, vilka personer som blir hälsoinspiratörer och hur 

hälsoinspiratörsuppdraget kan utvecklas, som en pusselbit i hälsoarbete i arbetslivet. 

Studiens resultat visar att ett samarbete med chefen är nödvändigt för att hälsoarbetet ska 

bli framgångsrikt. Därför hade det varit intressant att i fortsatta studier få ett 

chefsperspektiv på hälsoinspiratörers hälsoarbete och ta reda på hur chefer ser på 

hälsoinspiratörer som en resurs för arbetsplatsens hälsoarbete. På så vis hade ett bredare 

perspektiv på hälsoarbete i arbetslivet kunnat ges. 
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11. Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Sofie Hallin, jag studerar sista året på det Folkhälsopedagogiska 

programmet vid Högskolan Kristianstad. Nu har det blivit dags för mig att skriva mitt 

examensarbete. I examensarbetet avser jag att göra en fördjupning i 

hälsoinspiratörsrollen. Min undersökning syftar till att undersöka hur hälsoinspiratörer 

arbetar för en god hälsa på arbetsplatsen samt vad som motiverar hälsoinspiratören som 

individ till att arbeta med hälsa på arbetet. 

En god arbetsmiljö är viktigt på arbetsplatsen eftersom den kan ha en stor inverkan 

människors hälsa. Om arbetsmiljön är god mår människor bättre och håller sig friska. 

Genom mitt examensarbete kan en djupare förståelse skapas för hälsoinspiratörers arbete 

ser ut och påvisa vilken möjlighet det är att ha en hälsoinspiratör på sin arbetsplats.  
 

Jag skulle vilja intervjua dig om hur du upplever din roll som hälsoinspiratör, här med 

tillfrågas du om deltagande. 

 

Undersökningen kommer att ske i form av sex intervjuer med hälsoinspiratörer från olika 

yrkesområden. Intervjuerna behandlar frågor om vad som skapar en god arbetsmiljö, vad 

du gör som hälsoinspiratör samt vad som motiverar dig som hälsoinspiratör. Varje 

intervju beräknas ta omkring 45-60 minuter och kommer att, med ett skriftligt 

godkännande från dig, spelas in endast i syfte för mig när jag går igenom materialet 

efteråt. Plats och tid för intervju gör vi som passar dig bäst. Efter varje intervju kommer 

materialet förvaras inlåst som endast jag och min handledare har tillgång till. Materialet 

kommer sparas i 10 år för att eventuellt användas i framtida studier av mig eller min 

handledare. I studiens resultat kommer deltagarna att hållas konfidentiella, det vill säga 

att inga personer kommer kunna pekas ut i den färdigställda uppsatsen. Deltagarna i 

studien är ni som är hälsoinspiratörer och givetvis är det frivilligt att delta och du kan när 

som helst avbryta deltagandet utan någon som helst påverkan. 

 

Tack på förhand! 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

Vänliga Hälsningar Sofie Hallin 

Tel: 0739-XXXXXX 

Mailadress: sofie.hallin0041@stud.hkr.se  

Handledare: Petra Nilsson-Lindström 

Tel: 044-XXXXXX 

Mailadress: petra.nilsson@hkr.se 

mailto:sofie.hallin0041@stud.hkr.se
mailto:petra.nilsson@hkr.se
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12. Bilaga 2 – Intervjuguide 

Presentation av mig och examensarbetet med dess syfte 

Bakgrund 

1. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

2. Kan du beskriva en typisk dag på ditt arbete? 

3. Hur länge har du varit hälsoinspiratör? 

Hälsofrämjande arbetsmiljö 

4. Vad är en god arbetsmiljö för dig och vad är viktigt för dig i den?  

5. Berätta om vad som fungerar bra på din arbetsplats gällande arbetsmiljön? 

6. Vad är hälsofrämjande arbete för dig?  

- Kan du beskriva ett hälsofrämjande arbete som du genomfört eller varit 

med i?  

7. Använder du dig av i ditt arbete som hälsoinspiratör av naturen och 

utomhusmiljöer för att främja hälsan på arbetet? (tex, gemensam odling, 

möten/aktiviteter utomhus) 

 

Ledarskap & organisation 

1. Upplever du att du har inflytande på din arbetsplats? Och möjlighet att påverka 

dina arbetsuppgifter? 

2. Upplever du att du hinner med dina arbetsuppgifter? 

3. Vilket stöd eller resurser anser du krävs i arbetet som hälsoinspiratör på 

arbetsplatsen? 

4. Vilka förutsättningar ger din arbetsgivare dig att utföra ditt uppdrag/uppgift som 

hälsoinspiratör? 

Personligt 

1. Kan du beskriva din roll som hälsoinspiratör på arbetsplatsen? 

2. Berätta hur inspirerar du dina kollegor? 

3. Vilka kunskaper och egenskaper anser du behövs hos en hälsoinspiratör? 

5. Vad är det som får dig att må bra med att arbeta som hälsoinspiratör? 

- Vad skapar motivation hos dig som hälsoinspiratör? 

6. Kan du beskriva en positiv händelse i din roll som hälsoinspiratör?  

7. Kan du beskriva hur du har utvecklats som person genom att gå utbildningen till 

hälsoinspiratör och att vara verksam som inspiratör på din arbetsplats? 

 

Om hälsoinspiratörrollen 

8. Ingår du i ett mindre nätverk tillsammans med andra ombud eller 

hälsoinspiratörer på arbetsplatsen? 

9. Vilka fördelar ser du med att ingå i ett mindre nätverk, exempelvis inom ditt 

arbetsområde?  

10. Har din arbetsplats fått utmärkelsen Utmärkt Hälsofrämjande arbetsarbetsplats? 

11. (Om ja), hur jobbar ni vidare med hälsofrämjande arbetsmiljö efter utmärkelsen? 
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12. (Om nej), är det något du kan tänka dig påbörja som hälsoinspiratör? 

Övrigt 

13. Finns det någonting du vill tillägga eller fråga om?  

14. Kan jag återkomma till dig om jag skulle behöva komplettera med ytterligare 

information från dig? 
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13. Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Projektets titel: (ifylles av student) 

 

Datum: (ifylles av student) 

 

 

Namn: (ifylles av student) 

Mejladress: 

Handledarens namn: 

 

Studerar vid Högskolan 

Kristianstad 

Utbildning: 

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig 

information.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och 

utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


