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Abstract 
An individual´s health is an important quality and asset to the individual, as well as to 

organizations and communities. The health of a human being is affected by the whole life 

situation, where the work place forms a significant part. The work place is an arena that can 

contribute to creating ill-health. In the light of increasing work- related ill-health in our 

society, it is important today to work with health-promoting initiatives in order to improve the 

well-being of people.  It is advisable that an appointed key person at the work place works 

with health-promoting efforts. This person could very well be a health inspirer. The aim of 

this study was to make a closer examination and analysis of how health inspirers within the 

Social Services in Umeå identify themselves with their assignment. Ten health inspirers took 

part in a qualitative interview study.  The result showed that the assignment of the health 

inspires was to work with conveying knowledge and motivating their co-workers to a healthy 

behavior which in turn would lead to well-being and good health. The support and feedback 

by the manager and co-workers were important factors in motivating the health inspirers for 

the assignment. More distinct frameworks and guidelines proved to be factors that very well 

could have facilitated the work of the health inspirers. 
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1. INLEDNING 

   ”Arbetslivet har en avgörande betydelse för folkhälsan” (Menckel, 2004, sid 15). 

Hanson (2004) hävdar att hälsa är en viktig kvalitet och tillgång, så väl för individen som ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare klargörs att det vi i dagligt tal kallar för ”ohälsa” 

har ökat dramatiskt vilket orsakar problem på flera nivåer i samhället. Nationellt, 

organisatoriskt och mänskligt skapar ohälsan problem. Ett flertal utredningar genomförda av 

SOU (2002:5) visar att detta är kostsamt för både individen, arbetsplatsen och samhället. 

Därmed menar Hanson (2004) att det finns starka motiv till riktade åtgärder med avsikt att 

förbättra folkhälsan, vilket innebär det allmänna hälsotillståndet i Sverige.  

I dagens samhälle är hälsa något som blivit allt mer aktuellt och ständigt uppmärksammat, 

exempelvis i media, utredningar och policydokument (Hanson, 2004). Medin och 

Alexandersson (2000) menar att hälsa generellt uppfattas som något positivt och att begreppet 

förekommer frekvent i skilda sammanhang men att dess innebörd och betydelse sällan 

definieras (se studiens definition av begreppet hälsa i centrala begrepp och definitioner 3.1). 

Hanson (2004) konstaterar att oavsett vad som menas med god hälsa, ses det som något 

värdefullt. Hälsofrågan är därmed relevant både för den enskilda människan, men också för 

de sammanhang där de verkar.  

Individens livsvillkor och livssituation är betydande för hennes hälsa. Människan spenderar 

en stor del av sin tid på arbetsplatsen, därför kan arbetsmiljön vara av direkt betydelse för 

individens hälsa (Whitehead, 2006; Hanson, 2004; Naidoo & Wills, 2000; Unge, Schelp & 

Källestål, 2004). ) Det finns studier som exempelvis visar på sambandet mellan människans 

välbefinnande och hennes arbetsmiljö (Kostenius & Lindqvist, 2006). Vidare konstateras 

arbetsplatsen vara en arena som kan bidra till ohälsa (Docherty, Fraser & Hardin, 1999; 

Rydqvist & Winroth, 2003). Arbetsmiljöverket fastställde år 2008 att ungefär en miljon av 

Sveriges 4,5 miljoner arbetsverksamma var drabbade av arbetsrelaterad ohälsa.  

Hanson (2004) hävdar att utbudet är omfattande vad gäller information som inkluderar ett 

individperspektiv, vad som ska göras för att må bra, samt hur en hälsosam arbetsplats bör se 

ut. Hanson menar dock att det finns otillräckligt med information om vilka faktorer som krävs 

för att arbeta på ett hälsofrämjande sätt som i förlängningen kan förbättra ett hälsoläge. 

Behovet av att kunna förmedla och nå ut med hälsobudskap kan konstateras vara stort för att 
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kunna främja människors hälsa och därför efterfrågas nya innovativa tillvägagångssätt för att 

uppnå detta.   

Det är också viktigt att inte bara diskutera vad hälsa är, utan kanske främst att problematisera 

hur hälsa kan uppnås och upprätthållas. Denna oklarhet kring hur god hälsa kan främjas 

behöver klargöras för att kunna upprätthålla god hälsa och förebygga ohälsa ur både ett 

samhälls-, organisations- och individperspektiv. Den kunskap som trots allt finns om hur god 

hälsa kan uppnås på arbetsplatsen tycks inte i önskvärd utsträckning kommuniceras till 

arbetsgivare och arbetstagare. Det finns exempelvis forskning som visar att den enskilda 

individen behöver erbjudas information, kunskap och stöd för att kunna göra avgörande 

hälsoval (Hanson, 2004; WHO, 1986). Vidare är det viktigt att människor motiveras till att 

utveckla goda hälsorelaterade beteenden (Unge et al., 2004; Naidoo & Wills, 2000). På 

arbetsplatsen kan exempelvis en utsedd nyckelperson vara ett tänkbart alternativ i syfte att 

förmedla kunskap och medvetandegöra hälsosamma val för medarbetarna (Hanson, 2004). 

Idag är det allt vanligare att arbetsgivare inom kommunal verksamhet vill utvidga sitt 

hälsoarbete, och en viktig del i detta har blivit att utbilda och använda sig av hälsoinspiratörer 

på arbetsplatsen. Ett problem med denna typ av insats är att det sällan finns tydliga riktlinjer 

eller arbetsbeskrivningar för hälsoinspiratörens. Den information som finns tillgänglig om 

detta uppdrag är begränsad, och definitionerna skiljer sig (Colliander, 2007).  

Umeå kommun har sedan slutet av 1990-talet byggt upp ett nätverk av hälsoinspiratörer, 

bestående av ordinarie anställda inom olika verksamheter. Hälsoinspiratören ska vara en 

betydelsefull del i att integrera, förbättra samt hålla hälsoarbetet levande. Dessutom är 

avsikten att verksamheten ska bidra till att främja arbetsklimatet. Umeå kommuns ambition är 

att hälsoinspiratörerna ska besitta kunskaper, motivera och vara medveten om faktorer som är 

hälsofrämjande ska hälsoinspiratören fungera som en länk ut till sina medarbetare. 

Inspiratörerna ska verka för förändringar, och ännu hellre sträva efter förbättringar (Personlig 

kommunikation, 31 mars, 2011).  

 

Som argumenterat ovan finns det en oklarhet i tolkning och innebörd av begreppen hälsa och 

ohälsa. Det tycks även finnas en diskrepans mellan den kunskap som ”finns” att tillgå om 

relationen mellan hälsa/ohälsa och arbetsmiljön vilket i sin tur leder till bristande åtgärder och 

insatser på arbetsplatsen för att uppnå ”god” hälsa bland medarbetarna. Avsikten med denna 
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studie är därför att på uppdrag av Umeå kommun belysa och granska 

hälsoinspiratörsverksamheten, och genom det förhoppningsvis kunna bidra till en 

kvalitetsutveckling på hälsoarbetet. 

2. BAKGRUND 

Bakgrunden belyser; ohälsa i arbetslivet, förebygga ohälsa, hälsa i arbetslivet och främja 

hälsa.  

2.1 Ohälsa i arbetslivet 

Människans hälsoläge kan konstateras bero på en mängd samverkande faktorer i dennes 

livssituation, och arbetslivet är en väsentlig faktor (Hanson, 2004; Menckel, 2004). 

Arbetsplasten är ett sammanhang som i sig kan orsaka ohälsa (Docherty et al., 1999; Rydqvist 

& Winroth, 2003). Dagens arbetsliv innebär ett hårdare arbetstempo jämfört med tidigare, 

vilket tillsammans med omorganiseringar och nedskärningar ställer höga krav och press på de 

anställda (Svahn, 2009). Resultat och prestation är faktorer som till stor del har fokuserats och 

varit väsentligt inom arbetslivet, vilket har medfört att individens förutsättningar och behov 

inte har prioriterats i lika stor utsträckning. Detta har, i kombination med nya 

organisationsformer och arbetsformer, exempelvis lett till ökad belastning på de anställda, 

både fysiskt och psykiskt (Hanson, 2010).  

Angelöw (2002) tydliggör att ohälsan ökade inom det svenska arbetslivet under början av 

2000-talet. Vidare klargör Abrahamsson et al. (2003) att Sverige rapporterade högst 

sjukfrånvaro i hela Europa under delar av 2000-talet. Menckel (2004) fastslår att den utbredda 

ohälsan är en belastning såväl för individer som för organisationer. Detta menas vidare visa 

att det finns problem inom det svenska arbetslivet, som däremot hävdas ha stora potential att 

förbättra.  

Ansvaret för individens hälsa har förskjutits från staten till att individen själv har det 

övergripande ansvaret (Olsson, 1999a). Samhället, organisationen och arbetsgivaren som 

omger individen är däremot delaktiga och ansvarar tillsammans med individen för dennes 

hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivarens 

skyldighet att skydda de anställda mot olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. Alla möjliga 

risker för de anställda ska därför förebyggas och åtgärdas. Där utöver ska hänsyn tas till de 

anställdas olika förutsättningar.  
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2.1.1 Förebygga ohälsa 

Genom åren har andelen arbetsgivare som använt sig av hälsoarbete med avsikt att förebygga 

ohälsa ökat (Hanson, 2004; Thorén & Albin, 2007). Detta hör till den patogena ansatsen, 

vilken handlar om att förebygga och behandla ohälsa, samt inriktar sig på det som påverkar 

ohälsan (Medin & Alexanderson 2000; Orth-Gomér, 1999).  

Thorén och Albin (2007) klargör att en välfungerande arbetsplats baseras på ett arbetsklimat 

där de anställda både värdesätter sitt arbete, och där de inte har fysisk och psykiskt ohälsa. 

Trots förebyggande insatserna inom arbetslivet råder fortfarande ohälsa, främst i form av 

belastningssjukdomar och arbetsrelaterad stress. Vidare menar Torén och Albin att det 

förebyggande arbetet har varit framgångsrikt ur visst avseende, men hävdar ändå att det är 

mycket kvar som behöver åtgärdas. Unge et al. (2004) bekräftar även behovet av att förändra 

den negativa hälsoutvecklingen som skett inom svenskt arbetsliv. 

2.2 Hälsa i arbetslivet 

Numera har fler möjligheter setts med en välmående och frisk personal, och därför är allt fler 

organisationer engagerade i detta (Hanson, 2004; Svahn, 2009). Kraven har dessutom ökat på 

att ge goda förutsättningar för de anställda att vara friska och välmående (Angelöw, 2002). 

Hanson (2004) hävdar att grunden i att en organisation ska fungera är att de anställda mår bra 

på sitt arbete, då blir också arbetsprestationen och kvaliteten bättre. Vidare menas att 

arbetsplatsen därför bör ge möjlighet och plats för trivsel, arbetsglädje och välbefinnande.  

Angelöw (2002) ställer sig kritiskt till och efterfrågar en ökad kunskap kring hälsorelaterade 

aspekter i relation till arbetsplatsens villkor. Med avseende på detta är det viktigt att lyfta fram 

det friska, samt se styrkor och möjligheter med en frisk arbetsplats. Enligt Angelöw finns ett 

ökat intresse bland forskare att fördjupa och bredda kunskaper gällande vad som bidrar till 

god hälsa och vad som kan förebygga ohälsa. Detta innebär en perspektivförskjutning, då det 

tidigare fokuserades på problem, där sjukdom och svårigheter uppmärksammades. Hanson 

(2010) konstaterar att det finns ett ökat intresse inom arbetslivet, genom att det idag anses mer 

angeläget att fokusera på faktorer som exempelvis arbetsglädje och personlig utveckling.  
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2.2.1 Främja hälsa 

Under senare år har således fokus förflyttats från att förebygga ohälsa till att belysa 

friskfaktorer och utveckla främjandet av hälsa, vilket numera har hög prioritet politiskt i 

Sverige (Menckel & Österblom, 2002; Angelöw, 2002). Med avsikt att stävja ohälsa bland 

befolkningen utarbetade Regeringen målområden, där ett av dem fokuserar på en ökad hälsa i 

arbetslivet. Regeringen konstaterar att arbetslivet är en lämplig plats för hälsofrämjande 

insatser (Regeringen proposition, 2002). Synen på hälsorelaterade frågor har kommit att 

förändras inom allt fler organisationer, och arbetet inriktas numera på främjandet och 

utvecklandet av hälsan hos de anställda (Hanson, 2004; Medin & Alexanderson, 2000). Ett 

intresse för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen kan konstateras vara utbrett, dock 

problematiseras det att det råder en osäkerhet om vad ett sådant arbete innebär i praktiken 

(Angelöw, 2002).  

Kunskapen om hur arbetet bör utformas för att individer ska bevara och främja sin hälsa har i 

vissa fall visat sig vara bristande. Det krävs en enighet och gemensam syn på vad hälsa och 

hälsofrämjande arbete innebär för att kunna genomföra ett välfungerande och framgångsrikt 

arbete med att främja de anställdas hälsa (Hanson, 2004; Medin & Alexanderson, 2000). 

Downie, Fyfe och Tannahill (1991) efterfrågar djupare och bredare kunskap om hälsa. 

Begreppet hälsa kan vidare inte enbart likställas med avsaknad av sjukdom, utan bör 

beskrivas i positiva termer, och som en kvalitet eller resurs för människa och organisation.  

3. CENTRALA BEGREPP OCH DEFINITIONER 

I denna del berörs de centrala begreppen; hälsans holistiska ansats, det salutogena 

perspektivet, hälsofrämjande arbetsplats och hälsopedagogik.  

3.1 Hälsans holistiska ansats 

Det holistiska perspektivet definierar hälsa utifrån dess natur, vad det är, och vad den är 

beroende av. Ansatsen berör däremot inte tillvägagångssätt för att uppnå hälsa (Medin & 

Alexandersson, 2000).  Nordenfelt (1991) och Hellström (1993) menar att det betydande är att 

se människan utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare bör hälsa ses ur ett holistiskt perspektiv då 

individen ingår i ett socialt sammanhang, där sociala, fysiska och psykiska faktorer inverkar 

(Angelöw, 2002). Utifrån detta är individens hälsa beroende av dess handlingsförmåga, som 

tillsammans med omgivande förutsättningar, kan bidra till att uppnå individens mål 

(Nordenfelt, 1995; Pörn, 1995; Whitbeck, 1981). Ansatsen berör både hälsa och sjukdom 
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genom att de påverkar handlingsförmågan. Det som däremot främst fokuseras är begreppet 

hälsa, och termer kring detta är utgångspunkt för definitionen av sjukdom (Klockars & 

Österman, 1995). 

3.2 Det salutogena perspektivet  

Inom den svenska folkhälsodebatten används begreppet hälsofrämjande, vilket framförallt 

kopplas till det salutogena perspektivet (Haglund, 1998). Teoretikern Aaron Antonovsky 

fastställs vara grundaren till detta synsätt. Vidare konstateras denna teori starkt genomtränga 

den svenska hälsoteoretiska diskussionen (Medin & Alexandersson, 2000). Den salutogena 

idén är beprövad inom olika områden, som exempelvis arbetslivet. Där har begreppet 

tillämpats både som förklaringsmodell och strategi för hälsofrämjande på arbetsplatsen. Den 

salutogena ansatsen fokuserar på vad som kan bidra till att upprätthålla god hälsa. Inom denna 

teori anses däremot inte hälsa och ohälsa vara varandra uteslutande, utan begreppen bör 

istället förstås som ett kontinuum. Vidare ses människan utifrån en helhetssyn, med en egen 

fri vilja. Individens livserfarenheter påverkar dennes möjligheter till att känna mening, kunna 

förstå och bemästra sin omvärld (Hanson, 2010). 

3.3 Hälsofrämjande och hälsofrämjande arbetsplats 

Enligt WHO (1986) innefattar begreppet hälsofrämjande att ge individen möjlighet och 

förutsättningar, för att kunna kontrollera och påverka sin hälsa. Unge et al. (2004) beskriver 

att hälsofrämjande insatser generellt inkluderar strategier vars syfte är att skapa goda 

förutsättningar för hälsa. Detta hälsofrämjande arbete kan bedrivas inom olika arenor i 

samhället. Arneson (2005) menar att fördelen med arenor är att insatserna når ut till en miljö 

där många människor vistas, och dessa kommer på så vis att kunna beröras.  

3.3.1 Hälsofrämjande arenor 

Det är arbetsplatsens gynnsamma förhållanden som gör att den kan konstateras vara en 

särskilt lämplig arena för hälsofrämjande insatser (Chu et al., 2000; Shain & Kramer, 2004; 

Shani, Sena, Docherty, Forslin & Shani, 2002; Pellmer & Wramner, 2001). Robroek, Bredt 

och Burdorf ( 2007) menar vidare att det är de särskilda strukturerna som en arbetsplats 

innefattar som gör att hälsofrämjande arbete med fördel bedrivs på denna arena. 

European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP (2004) startades med stöd från 

EU, och definierar hälsofrämjande på arbetsplatsen som ”insatser som arbetsgivare, 

arbetstagare och samhälle genomför för att främja hälsa och välbefinnande hos 
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arbetstagare”.  

 

Det salutogena synsättet utgör grunden för hälsofrämjande på arbetsplatsen. Det innebär att 

fokus ligger på friskfaktorer och möjligheter för att skapa god hälsa, men kan även se till det 

som orsakar ohälsa (Angelöw, 2002; Antonovsky, 1991; Menckel, 2004; Hanson, 2004). 

Hanson (2004) hävdar att arbetsplatsen bör ha en helhetssyn på hälsa och en brett 

förhållningssätt till hälsoarbete. Detta medför att individens hälsa ses som beroende såväl av 

dennes egna, som av omgivande, förutsättningar. Hanson menar vidare att de hälsofrämjande 

insatserna står i direkt relation till arbetsplatsens grundläggande synsätt på hälsa. Detta 

innebär i praktiken att den kunskap, de arbetssätt och utvärderingsformer som tillämpas  

anpassas under de hälsofrämjande processerna. Arbetet innebär dessutom ett ställningstagande 

till synen på hälsoarbete, detta för att i det förlängda kunna påverka och främja de anställdas 

hälsa. 

 

Begreppet hälsofrämjande arbetsplatser har under senare år förändrats från att tidigare ha 

fokuserat på aktiviteter och levnadsvanor för den enskilda individen till att numera inriktas 

mot hälsofrämjande strategier med fokus på möjligheter, och innefatta bredare organisatoriska 

och miljömässiga faktorer (Chu et al., 2000; Thomsson & Menckel, 1997). Situation, miljö 

och omgivning är centrala begrepp för att påverka individens möjligheter att göra hälsosamma 

val (Thomsson & Menckel, 1997). 

3.3.2 Hälsofrämjande insatser  

World health organisation, WHO, (1986) beskriver att hälsofrämjande arbete bör ses som en 

process. Enligt Angelöw (2002) är en betydande aspekt för ett välfungerande hälsofrämjande 

arbete att insatserna ska bedrivas kontinuerligt och fungera som en naturlig del på 

arbetsplatsen. Johnson och Baum (2001) och Menckel (2004) menar att detta arbete ska 

implementeras i organisationens alla nivåer för att bli framgångsrikt. Arneson (2005) 

konstaterar vidare att såväl ledning som chefer och medarbetare bör involveras och engageras 

i detta arbete. Enligt Docherty et al. (1999) menas resursrelaterade faktorer som exempelvis 

tidsutrymme och ekonomi utgöra barriärer och hinder för ett hälsofrämjande arbete. 

 

Forskning visar på vikten av ledarskap i det hälsofrämjande arbetet, och ledningen måste 

legitimera detta arbete för att kunna uppnå goda resultat. Chefens delaktighet i dessa 
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processer är grundläggande och ledarskapet beskrivs även vara en avgörande faktor för att 

kunna möjliggöra utveckling och förändringar inom organisationen. Vidare bör chefen 

informera, möjliggöra, fungera uppmuntrande och stödja medarbetarnas i dessa insatser 

(Arnesson, 2005). 

 

Faktorer som dessutom visat sig vara betydande för en frisk arbetsplats är ett öppet 

arbetsklimat där de anställda är delaktiga och exempelvis kan förmedla behov av 

hälsofrämjande insatser. Socialt stöd där människor både stöttar och stöttas, samt delar med 

sig av information och kunskap beskrivs även som en väsentlig del i hälsoarbetet (Arnesson, 

2005). Tydliga och gemensamma mål, god kommunikation samt direkt och konsekvent 

feedback är ytterligare några centrala aspekter (Johnsson, 2002).  

 

Hälsofrämjande åtgärder i form av utbildning gällande kost och motion, menar Ljusenius och 

Rydqvist (1999), kunna bidra till ett ökat välbefinnande hos personalgruppen. Angelöw 

(2002) klargör vidare att friskvård bör erbjudas inom den hälsofrämjande arbetsplatsen. 

Colliander (2007) fastlår dock betydelsen av att arbetsplatser satsar på ett hälsofrämjande 

arbete som inte endast innefattas av punktinsatser i form av friskvård.  

3.4 Hälsopedagogik 

I Ottawa Charter framhävs vikten av människors kunskap om faktorer som kan påverka 

dennes hälsa, för att genom det ge möjligheten till att göra positiva val som främjar hälsan. 

Information, utbildning och stöd klargörs öka och bidra till kontroll över hälsan, samt till att 

göra hälsosamma val (WHO, 1986).  

Medin och Alexanderson (2000) hävdar att hälsopedagogik bidrar till att sprida kunskap om 

hälsa vilket kan göras på ett flertal olika sätt och platser. Inom hälsofrämjande arbete kan 

hälsopedagogiken tillämpas genom att öka såväl gruppers som individers medvetenhet och 

kunskap om hälsa. Detta kan vidare leda till att uppmuntra människor till att göra hälsosamma 

val och även till en hälsosammare livsstil. Olsson (1999b) menar att hälsopedagogikens 

centrala del är lärande- och kommunikationsprocesser, som ligger till grund för att hjälpa 

människor att bibehålla eller utveckla sin hälsa. Svederberg, Svensson och Kindeberg (2001) 

menar att en individs kunskap, vanor och värderingar kan bidra till att förändra ett 

handlingsmönster.  
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Ett socialt klimat som bidrar till motivation, exempelvis på en arbetsplats, kan bidra till att 

människor kan genomgå positiva förändringar. Socialt stöd genom exempelvis en person i 

omgivningen som stöttar är en betydande faktor för att en individ ska göra en hälsosam 

beteendeförändring (Weinberg & Gould, 1999). Hanson (2004) hävdar att det krävs intresse, 

personlig lämplighet och utbildning för att arbeta med hälsa. Vidare menar Kostenius och 

Lindqvist (2006) att den som ska vägleda till hälsa bör agera motiverande, visa eget intresse 

och ha ambitioner. Krauklis och Schenström (2001) anser dock att människor till viss del kan 

vägledas till bättre hälsa, men att det är individens beslut och vägval som i slutändan avgör. 

3.4.1 Lärande 

Enligt Naidoo och Wills (2000) ligger socialisation till grund för att implementera en individs 

värderingar. Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2004) klargör vidare att socialisation är en 

lärandeprocess, vilket bidrar till att ge individen kunskaper, uppfattningar och attityder som 

möjliggör för denna att fungera som en medlem i ett samhälle. En form av socialisation sker 

genom olika arenor i samhället så som arbetsplatsen eller skolan, där människors beteenden 

och agerande påverkas av det sociala sammanhang inom vilket individen är verksam.  

Vad gäller lärande är inte bara den som har kunskapen betydande, utan individen som ska ta 

till sig kunskapen är i allra högsta grad involverad. Denna ses som aktiv och 

självförverkligande med egen vilja och egna ambitioner. Denna människosyn är vidare det 

som förändringsprocesser baseras på idag, i organisationssammanhang. Detta är mycket 

användbart och beskrivs nödvändigt för att genomföra förändrings- och utvecklingsarbete. I 

dessa sammanhang ingår dock alltid viss form av lärande (Hanson, 2004).  

Naidoo och Wills (2000) beskriver att empowerment, det vill säga vardagsmakt eller 

självförstärkning, handlar om att påverka och möjliggöra för individen att ta till vara på egna 

resurser och den egna förmågan att bemästra sin livssituation. Vidare hävdar Naidoo och 

Wills att empowerment grundas i att individen motiveras att öka förmågan till att ta eget 

ansvar för inte bara hälsan, utan även sitt liv.  

3.4.2 Motivation  

Motivation är sammankopplat med och påverkar de beteendeförändringar som människor gör. 

Det framgår att ett flertal olika faktorer kan påverka vår motivation till att genomgå 

förändringar (Gard, 2002). Enligt Gard (2002) finns det två olika typer av motivation, yttre 

(exogena) faktorer och inre (endogena) processer. De exogena orsakerna baseras på 
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förhållanden som kan påverkas och förändras genom andra människors påverkan. Detta kan 

exempelvis grundas i en chefs eller hälsovägledares feedback, eller i att bli belönad. Dessa 

yttre motivationsprocesser inkluderar vikten av organisatoriska och sociala faktorer. De 

endogena, inre motivationsfaktorerna, grundas i psykologiska processer som exempelvis 

attityder, intresse för ett förändringsområde eller förväntningar. Helkama et al. ( 2004) menar 

att inre motivation handlar om att göra något av vilja och för att det känns roligt. Vidare 

konstateras att detta kan förloras om individen blir belönad. 

När en individ vill utveckla sin livsstil i en mer hälsofrämjande inriktning krävs motiv för att 

åstadkomma detta (Wester, 2001). Weinberg och Gould (1999) hävdar att för att en individ 

ska uppmuntras och motiveras till att göra en hälsosam förändring är omgivningen betydande 

och bör därför anpassas och fungera som stöd i denna process. 

4. STUDIENS UPPDRAGSGIVARE  

I denna del beskrivs studiens uppdragsgivare Umeå kommun med utgångspunkt i; Umeå 

kommuns hälsoarbete och hälsoinspiratören inom Umeå kommun.  

4.1 Umeå kommuns hälsoarbete   

Inom Umeå kommun arbetar idag cirka 10 000 medarbetare. Utifrån tidigare utbredd ohälsa 

och sjukskrivningar inom kommunen satsar ledningen idag aktivt på att komma till rätta med 

ohälsotalen, och proaktivt för förbättrad hälsa bland medarbetarna. Mottot har varit att 

”medarbetare som mår bra skapar goda resultat”. Enligt kommunen ses hälsa som en 

förutsättning och framgångsfaktor för en effektiv och välfungerande verksamhet. Detta 

förbättringsarbete konstaterar kommunen därför vara mycket angeläget (Umeå kommun, 

2009). Socialtjänsten är en del av Umeå kommun och innefattar olika verksamheter, som 

äldre-, handikapp- samt individ- och familjeomsorg. Enligt uppgifter arbetar nästan 2700 

tillsvidareanställda och 1000 visstidsanställda inom socialtjänsten (Personlig kommunikation, 

19 maj, 2011).  

Enligt kommunens egna styrdokument ska dess hälsoarbete grundas i ett helhetsperspektiv 

och utgår från salutogenes. Detta innebär att friskfaktorer fokuseras och innefattar olika 

strategier som samverkar för att komplettera varandra och verka hälsofrämjande. Kommunen 

klargör att målet är att stimulera individer och grupper till att själva bli aktiva i att göra 

hälsofrämjande val. Målet är att både uppnå och att bevara fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, såväl på arbetet som på fritiden (Umeå kommun, 2010). 
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Umeå kommun menar att en viktig förutsättning för att skapa attraktiva och hälsofrämjande 

arbetsplatser är ett strategiskt arbetssätt där chefer och medarbetare verkar tillsammans. Hälsa 

och friskvård ses som en angelägenhet för både medarbetare och organisation. Individen har 

dock det yttersta ansvaret för den egna hälsan, och att utveckla egna resurser för att uppnå 

detta. Umeå kommun ser alltså hälsa som en resurs, och arbetsplatserna ska utmärkas av en 

arbetsmiljö som bidrar till hälsa, trivsel, glädje och utveckling (Umeå kommun, 2010). I 

Umeå kommuns friskvårdspolicy deklareras att arbetsplatsen erbjuder möjlighet till att 

förmedla kunskap, påverka attityder och beteenden, samt samordna resurser och aktiviteter. 

Dessutom kan arbetsplatsen motivera till positiva levnadsvanor. Hälsan beskrivs kunna 

främjas genom att individen har en valfrihet, integritet och frivillighet, men som ändå 

motiveras, stimuleras och uppmuntras (Personlig kommunikation, 12 maj, 2011).  

 

Arbetsplatser inom Umeå kommun ska ha väl kommunicerade mål och prioriteringar, där 

samtliga medarbetare ska begripa sin roll i helheten. Arbetsmiljöarbetet skall följas upp där 

det finns riktlinjer och rutiner fastlagda (Umeå kommun, 2004). Anna Holm, hälsoutvecklare 

på Umeå kommun, klargör vikten av att förankra hälsoarbete hos cheferna för att det ska ha 

möjlighet att bli framgångsrikt inom organisationen. Dessa bör även inse att hälsa och kvalitet 

hör ihop, och därför ska hälsofrämjande vara något självklart och integrerat på arbetsplatsen 

(Personlig kommunikation, 20 maj, 2010).  

4.1.1 Hälsoinspiratören inom Umeå kommun  

Hälsoinspiratören har funnits inom Umeå kommun sedan slutet av 1990-talet, och utgör en 

allt mer betydande del av kommunens hälsoarbete. I dagsläget är cirka 280 hälsoinspiratörer  

verksamma inom kommunen, varav 150 finns inom socialtjänsten. Hälsoinspiratörens 

uppdrag inleds med  en grundutbildning innehållande bland annat information om feedback,  

kommunikation och värdegrund. Utbildningen ger även utrymme för erfarenhetsutbyte 

(Personlig kommunikation, 31 mars, 2011). 

 

Uppdraget innebär därefter att hälsoinspiratören formellt och i praktiken har till uppgift att 

förmedla kunskap om hälsofrämjande faktorer till individ och grupp och är den som ska vara 

lyhörd för och ta hänsyn till medarbetarnas behov. Dessutom innebär rollen att stimulera och 

motivera till det hälsofrämjande arbetet, tillsammans med chefen på arbetsplatsen. Enligt 

kommunens hälsoutvecklare ska hälsoinspiratören vara en resurs i utformningen av friskvård- 
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och hälsoplan. Chefen på arbetsplatsen är dock den som har det övergripande ansvaret för 

hälsoarbetet, och ska samarbeta med hälsoinspiratören. Vidare skall chefen ge förutsättningar 

för en hälsofrämjande arbetsplats med hälsa och friskvård i fokus. Trots arbetsgivarens 

insatser är det fortfarande de anställda själva som är ytterst ansvariga för sin egen hälsa 

(Personlig kommunikation, 31 mars, 2011).  

4.2 Problemprecisering  

Hälsoinspiratören kan konstateras vara en relativt vanligt förekommande lösning för att 

komma till rätta med ohälsa på arbetsplatsen, samt för att nå ut med och hålla hälsoarbete 

levande. De kan fungera som en nyckelperson för att främja arbetsklimatet. 

Hälsoinspiratörens uppdrag utförs av anställda på arbetsplatsen vid sidan av deras ordinarie 

tjänst och är oavlönat. Därför kan det också vara svårt att värdera insatserna och vad det 

faktiskt resulterar i. Vetenskapliga studier kring hälsoinspiratören och dess uppdrag är mycket 

begränsade. Utifrån detta anses det relevant att belysa hälsoinspiratörens viktiga roll, och 

tydliggöra vad som driver hälsoinspiratörerna att utföra uppdraget. På uppdrag av Umeå 

kommun genomförs därför denna granskning av hälsoinspiratörsverksamheten, med avsikt att 

bidra till tänkbara förändringsåtgärder som förhoppningsvis kan leda till en 

kvalitetsutveckling. 

5. SYFTE  

Uppsatsen syftar till att närmare granska och analysera hur hälsoinspiratörer inom 

socialtjänsten i Umeå kommun identifierar sig med sitt uppdrag. Syftet preciseras genom 

följande övergripande forskningsfrågor: 

 Hur uppfattar och förstår hälsoinspiratörerna sitt uppdrag? 

 Hur uppfattar och förstår de sig själva i relation till uppdraget? 

 Vad är det som motiverar dem att arbeta med hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen? 

6. METOD 

6.1 Kvalitativ studie  

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med en vetenskapligt baserad grund, vilket 

Backman (2008) menar är betydande. Cooper (1998) klargör att vetenskapligt arbete grundas i 
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litteraturgranskning, där tidigare forskning och resultat av denna granskas. Utifrån uppdraget 

från Umeå kommun och befintlig vetenskaplig forskning preciserades därför undersökningens 

syfte och övergripande frågeställningar. Detta medförde vidare att inriktningen på studien 

blev kvalitativ genom primärdata från intervjuer. Enligt Kvale (1997) är kvalitativ metod 

relevant i sådana studier där avsikten är att beskriva människors egna berättelser, upplevelser 

och erfarenheter. En intervjustudie möjliggör att material kan analyseras och tolkas i en större 

utsträckning jämfört med en kvantitativ enkätundersökning, något som är gynnsamt för denna 

studie. Kvale klargör vidare att intervju som metod ger möjlighet att uppmärksamma tonfall 

och kroppsspråk hos respondenten, vilket kan bidra till att ge en ytterligare dimension av 

tolkning på innehållet. Denna typ av undersökning är dock tidskrävande, något som fanns i 

åtanke vid planering av studien.  

6.2 Urval  

Utifrån ett syftesurval (purposive sampling) valdes lämpliga deltagare för den kvalitativa 

intervjustudien, vilket genomfördes utifrån dess relevans för det beforskade ämnesområdet 

(Kreuger & Neuman, 2006). Dessa kom till en början att utgöras av chefer, medarbetare och 

hälsoinspiratörer på arbetsplatser inom Umeå kommun med hälsoinspiratörsverksamhet. 

Vidare kompletterades denna urvalsmetod med en key informant technique, vilket innebär att 

urval inriktar sig mot individer med en specifik kompetens och roll inom en verksamhet 

(Gratton och Jones, 2004).  

På grund av studiens syfte, och i samråd med Umeå kommun, blev därefter endast 

hälsoinspiratörer inom socialtjänstens verksamheter aktuella för urval. Till följd av begränsad 

tid genomfördes intervjuundersökningen med tio slumpmässigt utvalda hälsoinspiratörer, om 

deras syn på sin roll. Genom att avgränsa studien till att endast omfatta intervjuer med 

hälsoinspiratörer gavs möjligheten till fler intervjuer med dessa, och genom det ett mer 

omfattande och djupgående material kring deras upplevelser.  

6.3 Genomförande  

Utifrån att studien är ett samarbete med Umeå kommun upprättades en kontakt med 

kommunens hälsoutvecklare, Anna Holm och Åsa Ehnberg. Detta samarbete fortskred under 

arbetsprocessen. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ arbetsgång. Mätinstrumentet för 

undersökningen utgjordes av en intervjustudie. I syfte att underlätta för genomförandet av 

intervjuerna utarbetades en intervjuguide.  
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Intervjudeltagarna kontaktades inledningsvis via mail och telefon för att informera om deras 

rättigheter och undersökningens syfte, samt för att fastställa datum för intervjutillfället 

(Gratton & Jones, 2004). Bell (2006) menar att intervjuerna ska anpassas efter 

respondenternas möjlighet gällande tid och plats vilket medförde att intervjuerna genomfördes 

i anslutning till arbetsplatser inom socialtjänstens verksamheter, under tidsperioden 26-28/4, 

2011. Utifrån Kvale (1997) utfördes intervjuerna med hänsyn till att deltagarna givit sitt 

godkännande till ljudinspelning via en diktafon. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Fyra 

av de tio intervjuerna genomfördes med två intervjuare, som delade på ledarrollen, och de 

övriga sex hade en intervjuare. Detta skedde till följd av samtycke från respondenterna. 

Materialet transkriberades därefter i nära anslutning till intervjutillfällena. 

6.4 Analysmetod 

Utifrån Fejes och Thornberg (2009) utgjordes dataanalysen av en process där 

intervjutranskriptionerna systematiskt undersöktes och organiserades, för att kunna skapa 

betydelsefull mening av materialet. Detta analyserades därefter genom meningskoncentrering. 

Enligt Kvale (1997) innebär denna analysmetod att intervjupersonernas meningar 

omformuleras mer kärnfullt för att visa på relevanta innebörder. Utifrån Gratton och Jones 

(2004) och Kvale (1997) lästes samtliga intervjuer igenom för att få en bild av helheten. 

Därefter sorterades olika delar av materialet, samt citat, under teman utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Genom dessa teman och meningskoncentrering kunde studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. 

6.5 Intervjuguide  

Utifrån Kvale (1997) upprättades en intervjuguide som utgick från studiens frågeställningar, 

och denna beskriver i vilken ordning olika ämnen och specifika frågor skall tas upp. 

Intervjuerna baserades på en semi-strukturerad form, vilket medförde en översikt av frågor. 

Dessa kunde dock anpassas utifrån svaren deltagarna gav under intervjun. Den semi-

strukturerade formen ger enligt Kvale en trygghet via en intervjuguide, men möjliggör även 

för forskaren att ställa lämpliga följdfrågor. Detta kan vidare bidra till att syftet uppnås samt 

att få ett positivt flyt och samspel i intervjun. 

 

Intervjumallen till denna studie inkluderar bland annat inledande, uppföljande och 

specificerande frågeställningar. Vidare utformades guiden med övergripande öppna frågor 

(bilaga 1), vilket kan bidra till att respondenterna ger mer djupgående och intressanta svar, 
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genom att inte enbart svara ja eller nej. Intervjufrågorna utformades utifrån relevans för 

forskningsämnet, men också med hänsyn till att skapa ett bra samspel mellan intervjuare och 

respondent (Kvale, 1997).  

 

Intervjuguiden skapades vidare med grund från Gratton och Jones (2004), vilket innebar att 

kategorier utformades. Dessa kategorier kom att bli bakgrund, hälsoinspiratörens uppdrag, 

hälsofrämjande arbetsplats, hälsoinspiratören identifierar sig med sitt uppdrag, motiv för att 

arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen samt utveckling för att medföra att frågor med 

liknande karaktär kunde grupperas in lämpligt. Detta gav en bra struktur för intervjun. 

Inledningsvis användes enklare frågor för att få deltagaren att känna sig trygg och därmed 

kunna berätta öppet. Mot slutet av intervjuerna placerades mer personliga frågor, för att den 

tillit som förhoppningsvis hade byggts upp mellan intervjuare och intervjuperson skulle kunna 

bidra till att respondenten kunde känna sig komfortabel att besvara detta. 

 

Innan de tio intervjutillfällena genomfördes två pilotintervjuer för att tydliggöra de 

tveksamheter som fanns kring frågorna, vilka därefter omformulerades. Pilotintervjuerna 

bidrog även till att skapa trygghet kring intervjuns upplägg och frågor inför de riktiga 

intervjusituationerna (Gratton & Jones, 2004; Kvale, 1997). För att klargöra intervjufrågornas 

relevans för studien rådfrågades dessutom en expert på området. 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) klargör att forskning är betydande såväl för individers utveckling som 

för samhällens. Denna forskning har dock krav på hög kvalitet, samt att den bidrar och 

inkluderar relevanta frågor. Det krav som medför kunskapers utveckling och fördjupning, 

samt att metoder förbättras, kallas forskningskravet. Utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden kallas individskyddskravet och bidrar till att skydda individer från kränkning, 

förödmjukelse samt fysisk och psykisk skada. Forskningsetiska principer skall balansera 

forskningskravet och individskyddskravet och fungera normgivande för förhållandet mellan 

forskare och undersökningens deltagare. Kvale (1997) och Vetenskapsrådet (2002) beskriver 

vidare att dessa principer ska fungera som vägledning då forskaren planerar och genomför 

forskningsprocessen. Kvale (1997) menar också att oavsett forskningsmetod är det väsentligt 

att överväga etiska konsekvenser. Utifrån detta studerades principerna för att därefter ligga till 

grund för intervjustudiens process. 
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Syftet med intervjustudien gäller inte enbart det vetenskapliga värdet, utan bidrar även till 

kunskap som kan förbättra undersökningsgruppens situation, vilket Kvale (1997) menar är av 

vikt. I samtliga delar av processen med denna studie har etiska överväganden gjorts utifrån 

Individskyddskravet, som inkluderar fyra huvudkrav på forskning. Dessa benämns, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Kvale, 1997). Innan intervjuarbetet påbörjades skickades skriftlig 

information ut via e-post, gällande studiens syfte och att materialet ska användas för 

forskning. Vidare klargjordes deltagarnas rättigheter och frivillighet för medverkande. 

Konfidentialitet utlovades på så vis att deltagarna kommer vara anonyma och inte identifieras 

av andra än forskarna, varken under eller efter undersökningen. Då studiens resultat inte 

enbart skulle kunna komma att beröra undersökningsdeltagarna efterfrågades samtycke inte 

bara av hälsoinspiratörerna utan även av deras chef på arbetsplatsen.  

 

Vid intervjutillfället fick dessutom deltagarna ett följebrev (bilaga 2) med information om 

rättigheterna, och med klargörande till rätten att avbryta sin medverkan under intervjun, eller 

annat stadium av studien. Utifrån Kvale (1997) försökte stress att undvikas under 

intervjutillfället. Detta genom att låta respondenten välja en plats som var bekväm för dem att 

utföra intervjun på. Samtliga intervjuer genomfördes därför i anslutning till 

hälsoinspiratörernas respektive arbetsplatser, exempelvis på deras kontor eller uppehållsrum. 

7. RESULTAT OCH ANALYS 

Efter en noggrann genomläsning av intervjuutskrifterna fastställdes följande teman; Hälsa, 

Hälsofrämjande arbetsplats, Hälsoinspiratörens uppdrag, Hälsoinspiratörens roll och 

Hälsoinspiratörens motivationsfaktorer.  

 

Varje tema inleds med en presentation av temat, som därefter beskrivs och delvis illustreras 

genom att citera intervjudeltagarna. De hälsoinspiratörer som citeras har fingerade namn 

(Intervjuperson 1-10). Under analysdelen återkopplas studiens resultat till Bakgrund och 

Centrala begrepp och definitioner, vilket vidare utgör grunden för tolkning och analys.   

7.1 Hälsa 

Det första temat som har identifieras är Hälsa, vilket utifrån hälsoinspiratörerna kan 

konstateras framförallt diskuteras utifrån en helhetssyn. Detta innebär att individens hälsa 
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påverkas av dennes sociala sammanhang och dess omgivande faktorer. Vidare inkluderar 

hälsa fysiska och psykiska faktorer. Något som också framgår av utsagorna är huruvida hälsa 

kan konstateras vara organisationens eller individens ansvar. 

7.1.1 Hälsa- en helhetssyn 

Begreppet hälsa uppfattas och beskrivs av hälsoinspiratörerna på ett övervägande likartat sätt. 

Det gemensamma som uttrycks är en helhetssyn på individens hälsa.  ”Hälsa är ju så 

mycket... det är ju inte bara idrott. Det är ju det här, att må bra på sitt jobb. Man blir så blind, 

att hälsa.. det är det här med motion, men det är så mycket mer” (Intervjuperson 1). 

 

Vidare framgår det att individen anses ha god hälsa när denne mår bra, både psykiskt och 

fysiskt. En balans i tillvaron beskrivs vidare vara betydande för att ha hälsa. Intervjuperson 5 

beskriver att för att uppnå hälsa bör även det mentala ses som viktigt, och att få en balans i 

livet. Balansen uttrycks vidare kunna involvera faktorer så som fritid, arbete, kost, motion och 

vila.    

 

 ”Hälsa för mig är att må bra, vara glad, pigg och motiverad till saker... det är 

 att ha balans. Hälsa för mig är att röra på sig... och att ha lagom med arbete 

 och att man trivs på arbetet och med arbetskamraterna... och som sagt balansen 

 mellan arbete och fritid” (Intervjuperson 2). 

 

En av hälsoinspiratörerna skiljer sig från övriga genom att denne inte uppfattas tolka 

begreppet hälsa utifrån en helhetssyn. Det som istället beskrivs vara avgörande för att uppnå 

god hälsa är, enligt Intervjuperson 4, främst rätt kost och motion; ”Ja hälsa för mig det är ju 

motion... ja, men det är ju också att må bra /.../ äta rätt och motionera”.  

 

Flertalet av hälsoinspiratörerna uttrycker sig på liknande sätt gällande huruvida hälsa anses 

vara organisationens eller individens ansvar. Det framtonar en tydlig bild av att hälsa tillskrivs 

den egna individens ansvar, vilken dock ska ges stöd från organisationen, genom exempelvis 

hälsoinspiratören. Intervjuperson 3 säger; ”För sen är det ju ett eget ansvar det här med 

hälsa, det är ju hela dygnet, även när du inte är här... Det är ju ditt liv, hur du lever”.  

 

Analys 
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Medin och Alexandersson (2000) fastställer att det råder skilda uppfattningar om vad 

begreppet hälsa innebär och hur det definieras, men att det vanligen uppfattas som något 

positivt. Detta ligger i linje med hälsoinspiratörernas syn på begreppet, då dessa uttrycker och 

beskriver hälsa på olika sätt. Det kan dock utläsas en enighet i resultatet eftersom det finns en 

gemensam uppfattning om att hälsan påverkas av flertalet faktorer. Alla beskriver dessutom 

begreppet i positiv bemärkelse. Denna samsyn är vidare något som Medin och Alexandersson 

fastställer vara betydande för att ett hälsofrämjande arbete ska bli framgångsrikt. Utifrån 

hälsoinspiratörernas uttalanden och resonemang kring begreppet hälsa kan även likheter med 

den holistiska ansatsen utläsas. Hälsoinspiratörerna beskriver vad hälsa är och vad den 

påverkas av, något som Medin och Alexandersson fastställer som ett holistiskt synsätt på 

hälsa. Resultatet visar vidare på en helhetssyn på människan, vilket Angelöw (2002) menar 

även tillhöra ansatsen. Detta konstateras vara en av Umeå kommuns utgångspunkter i deras 

hälsoarbete. Hälsoinspiratörerna beskriver även att individen kan påverkas av olika faktorer i 

dennes sociala omgivning, och detta resonemang tillskriver Nordenfelt (1991) och Hellström 

(1993) det holistiska perspektivet. 

 

Det övergripande ansvaret för individens hälsa visar sig enligt Olsson (1999a) numera ligga 

på denne själv. Detta är tydligt överensstämmande med hälsoinspiratörernas beskrivningar 

och syn. Arbetsmiljölagen (1977:1160) fastställer att arbetsgivaren har ett ansvar för de 

anställda på arbetsplatsen, som innebär  att dessa ska skyddas mot bland annat ohälsa. Tydliga 

resonemang kring detta framgår inte i resultatet, dock uttalas att majoriteten av cheferna 

värdesätter hälsoinspiratörsarbetet. 

I likhet med Kostenius och Lindqvist (2006) ger hälsoinspiratörerna en bild av att även 

organisationer och samhället har en del i ansvaret för individens hälsa. Utifrån Umeå kommun 

(2010) ska en arbetsplats bidra till hälsa, genom en god arbetsmiljö. Krauklis och Schenström 

(2001) menar att individen kan utveckla hälsa genom att få vägledning. Detta kan också 

utläsas i Umeå kommun friskvårdspolicy, vilken beskriver att arbetsplatsen kan stimulera och 

uppmuntra de anställda till goda levnadsvanor och hälsa. Resultatet kan tolkas ligga i linje 

med detta, då flertalet av hälsoinspiratörerna ser sig kunna bidra till att individerna kan främja 

sin hälsa. 
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7.2 Hälsofrämjande arbetsplats  

Temat hälsofrämjande arbetsplats fastställdes främst utifrån två dimensioner, där den ena 

berör arbetsklimat och den andra friskvård och fysisk aktivitet. Arbetsklimatet synliggjordes 

som en viktig del av en hälsofrämjande arbetsplats, där ett flertal omgivande faktorer ingår 

och medverkar till att uppnå en sådan arbetsplats. Friskvård och fysisk aktivitet klargjordes 

som ytterligare en aspekt, som bör erbjudas till de anställda för att kunna skapa en friskare 

arbetsplats.  

7.2.1 Hälsofrämjande arbetsplats- sammankopplat med arbetsklimat 

Arbetsklimatet beskrivs vara betydande för en hälsofrämjande arbetsplats, där det är viktigt att 

ge utrymme och möjlighet till gruppens välmående. Vidare uttrycks att klimatet bör vara 

öppet, och positivt och inkludera alla medarbetare på arbetsplatsen. Det finns uppfattningar 

om att glädje och trivsel på arbetsplatsen bidrar till att främja hälsan. Intervjuperson 3 

beskriver:  

 

 ”Det är ju viktigt att vi ser varandra, och bryr oss om varandra och accepterar 

 att vi kan vara olika... det är viktigt att få en gemenskap där vi stöttar varandra, 

 inte bara ser det hopplösa utan ser möjligheterna..Om man mår bra på arbetet 

 kan man ju se bortom att det blir jobbigt ibland..”. 

 

Samtliga intervjupersoner nämner att en hälsofrämjande arbetsplats inkluderar ett stödjande 

klimat. Intervjuperson 6 uttrycker att denne känner sig tacksam över att ha chefens stöd, en 

faktor som samtliga respondenter nämner. Stöd från medarbetare är vidare något som de flesta 

nämner som värdefullt på en arbetsplats, där vikten av samarbete, att kollegor är lyhörda, bryr 

sig om och hjälper varandra betonas.  

 

 ”Att trivas på arbetsplatsen är ju så viktigt för att man ska må bra i övrigt.. Vi har 

 utvecklat ett jättebra arbetsklimat genom att alla stöttar varandra nu.. man peppar 

 och är bra på att uppmärksamma om någon mår dålig” (Intervjuperson 4).  

Hälsoinspiratörerna beskriver att gemenskap är betydelsefullt på en arbetsplats där hälsan ska 

främjas, och att kommunikation kan bidra positivt till arbetsklimatet. Intervjuperson 8 pratar 

om gemenskap och säger; ”nu trivs alla tror jag.. alla är med och känner sig delaktiga, alla 
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vågar göra sin röst hörd.. det är jättekul att det blivit såhär nu..”. Kommunikation uppfattas 

som en grundläggande del för både stöd och gemenskap på arbetsplatsen.   

Det framförs ett flertal fördelar med en arbetsplats där möjligheter ges till att bibehålla och 

utveckla hälsa. Ett arbetsklimat som bidrar till detta uttalas medföra positiva följder för de 

anställda och för arbetsplatsen.  

 

 ”Vi funkar ju bättre, om vi mår bättre. Vi jobbar ju bättre om vi mår bra också... Det 

 är som A och O, det gör ju alltihop, stämningen, vi gör ett bättre jobb, samvaron. 

 Allt blir bättre...” (Intervjuperson 3).  

Analys 

Inom en hälsofrämjande arbetsplats beskrivs arbetsklimatet vara en väsentlig del, där det 

bland annat nämns som betydande att ge utrymme och möjlighet till de anställdas välmående. 

Detta är i likhet med WHO (1986) som menar att hälsofrämjande innebär att ge individen 

möjlighet och förutsättningar att kunna påverka sin hälsa. Intervjupersonernas beskrivning är 

vidare i linje med Hanson (2004) och Medin och Alexanderson (2000), vilka klargör att 

organisationerna allt mer inriktar sitt arbete på att främja de anställdas hälsa, genom att 

uppmuntra och ge möjlighet att utveckla god hälsa. Arbetsklimatets betydelse kan även tolkas 

utifrån Unge et al. (2004). Dessa visar på att hälsofrämjande insatser innefattar strategier som 

möjliggör och ger förutsättningar för välmående. Chu et al. (2000) hävdar, precis som 

intervjupersonerna, att hälsofrämjande arbete bör innefatta organisatoriska och miljömässiga 

faktorer, och därigenom ge utrymme för hälsa.  

Umeå kommun (2010) påpekar att hälsa är en resurs för både individ och organisation, och att 

detta är en central förutsättning för att arbetet ska fungera. Intervjupersonerna uppger även att 

det finns ett flertal fördelar med en arbetsplats där hälsan kan behållas och utvecklas, och 

beskriver att ett sådant arbetsklimat innebär positiva följder både för medarbetarna och för 

arbetsplatsen. Enligt Arnesson (2005) utgörs en frisk arbetsplats av ett öppet arbetsklimat. Det 

framgår också av resultatet att detta är relevant för en hälsofrämjande arbetsplats. Vidare 

beskriver intervjupersonerna att klimatet på arbetsplatsen bör vara positivt, och att glädje och 

trivsel medverkar till att främja hälsan hos de anställda. Detta kan tolkas utifrån Hanson 

(2004), som konstaterar att det är angeläget, och att intresset för faktorer som arbetsglädje och 

trivsel har ökat. Umeå kommun (2010) skriver att arbetsplatserna ska ha en arbetsmiljö som 
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inte bara bidrar till hälsa, utan även till glädje. Detta framkommer i intervjuerna att detta 

också är viktigt för de anställda. 

Resultatet visar tydligt att en hälsofrämjande arbetsplats bör innefatta ett stödjande klimat. 

Detta ligger i linje med Umeå kommuns (2010) konstaterande att en viktig förutsättning för 

att skapa en attraktiv arbetsplats där hälsan kan främjas, är att chef och medarbetare verkar 

tillsammans. Hälsoinspiratörerna nämner även detta genom att beskriva chefens stöd, och ett 

samarbete däremellan, som grundläggande för hälsofrämjande insatser. Vidare uppger dessa 

att stöd från medarbetare är viktigt för en frisk arbetsplats. Detta klargör även Arnesson 

(2005) genom att lyfta fram vikten av socialt stöd där människor både stöttar och stöttas. I 

likhet med Johnsson (2002) anser även intervjupersonerna att god kommunikation samt direkt 

och konsekvent feedback är viktiga delar för en hälsofrämjande arbetsplats. 

Hälsoinspiratörerna uttrycker dessutom att detta kan bidra positivt till arbetsklimatet. 

Arnesson (2005) påpekar vikten av att de anställda kan förmedla och kommunicera behovet 

av hälsofrämjande insatser. 

7.2.2 Hälsofrämjande arbetsplats- sammankopplat med friskvård och fysisk aktivitet 

En arbetsplats som vill främja hälsa beskrivs generellt av intervjupersonerna att den ska 

inkludera friskvård till de anställda. Intervjuperson 1 beskriver att uppmuntran till friskvård, 

gärna på arbetstid, kan medföra positiva följder, som att vara frisk på arbetet, pigg och ha 

extra energi. Vidare nämner en annan av intervjupersonerna att hälsofrämjande bör innehålla 

kost, rörelse och aktivitet.  

Analys 

Intervjuerna påvisar att hälsofrämjande arbetsplatser bör innefatta och erbjuda friskvård till de 

anställda. Vidare beskrivs att uppmuntran till friskvård och motion kan bidra till en frisk 

arbetsgrupp som är pigg och har energi. Detta ligger i linje med Umeå kommuns (2010) syn 

att friskvård är en angelägenhet som är betydelsefull för de anställda, men de ser också det 

som viktigt för hela organisationen. Ljusenius och Rydqvist (1999) uppger dessutom att 

åtgärder för att främja hälsa och välbefinnande bör innehålla motion och kost, vilket även 

Angelöw (2002) fastställer som centralt. Däremot menar Colliander (2007) att forskning visar 

att arbetsplatserna inte enbart bör inkludera punktinsatser i form av friskvård, för att bibehålla 

och utveckla hälsan hos de anställda.  
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7.3 Hälsoinspiratörens uppdrag 

Hälsoinspiratörernas uppdrag framträder som ett tema, med en del som berör det praktiska 

arbetet och den andra belyser utvecklingsaspekter. Det praktiska arbetet med uppdraget berör 

ett flertal delar, som exempelvis utbildning, tidsutrymme och aktiviteter. Hälsoinspiratörerna 

klargör att detta uppdrag skulle fungera ännu bättre om det fanns möjlighet att utveckla vissa 

faktorer, som att få mer tidsutrymme för verksamheten. 

7.3.1 Hälsoinspiratörens uppdrag- praktiskt på arbetsplatsen 

Samtliga hälsoinspiratörer har deltagit vid en förberedande grundutbildning inför uppdraget, 

vilken pågick under en dag. Vidare beskriver hälsoinspiratörerna att fortbildningstillfällen 

med exempelvis inspirerande föreläsningar erbjuds två gånger per år, ett tillfälle per termin. 

Hälsoutvecklare på Umeå kommun beskrivs vidare vara de som ansvarar för 

utbildningstillfällena, samt vara de som inspiratörerna vänder sig till för att få hjälp i sitt 

uppdrag. 

 

Intervjudeltagarnas inspiratörsarbete berör medarbetarna inom respektive verksamhet. Dessa  

skiljer sig till antalet, då arbetsgrupperna inrymmer allt från 8 till 30 personer. Inom ett antal 

verksamheter delar flera personer på  hälsoinspiratörsuppdraget.  Alla hälsoinspiratörer 

genomför detta arbete helt utan någon extra ekonomiskt ersättning. Uppdraget beskrivs 

framförallt att ske i anslutning till arbetsplatsen, under betald arbetstid. En hälsoinspiratör 

berättar att de får ledigt vid utbildningstillfällena.  

 

I vilken utsträckning hälsoinspiratörerna arbetar med uppdraget uttrycks av majoriteten på 

samma sätt. Det innebär att tre av intervjupersonerna inte lägger ner så mycket tid på 

uppdraget, medan övriga sju ägnar sig åt det någon timma i veckan, till ett par timmar i 

månaden. Detta beskrivs också kunna variera beroende på det tidsutrymme som ges på 

arbetsplatsen. Tre av intervjudeltagarna berättar att de avsätter tid för uppdraget utanför 

arbetstid, vilket dock kan konstateras endast vara lite extra tid. 

 ”Tanken är ju att jag ska göra det på min arbetstid, det är de ju.. men det har 

 hänt att jag suttit hemma nån dag om jag känt att jag inte hunnit här på jobbet... 

 så då har jag suttit nån stund sådär, men det är okej” (Intervjuperson 5).  

 

Utifrån respondenterna framtonar en tydlig bild av att samtliga känner sig mycket delaktiga i 
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utformandet av hälsoinspiratörsverksamheten på arbetsplatsen. Intervjuperson 9 uttrycker att; 

”Det är vi som tar tag i det, och bestämmer när, hur och vad vi gör... Det är klart vi stämmer 

ju av med chefen om vi ska göra större grejer, men annars är det upp till oss”. Något som  

uttrycks av ytterligare tre hälsoinspiratörer är att förslag på exempelvis större aktiviteter ska 

förankras hos chefen innan genomförande. 

 

Hälsoinspiratörerna uttrycker varierande åsikter om hur väl de känner till om det finns 

fastställda målsättningar för deras uppdrag, och vad dessa i så fall innebär. Flertalet av 

intervjupersonerna kan konstateras sakna en tydlig uppfattning om det finns uppsatta mål för 

hälsoinspiratörsarbetet. Vidare beskriver majoriteten av de intervjupersonerna som uppfattat 

målsättningar, att dessa dock är otydliga. Två av intervjupersonerna visar på denna oklarhet 

gällande hälsoinspiratörsverksamhetens målsättningar, genom att uttrycka; 

 

  ”Jag vet inte om det finns några mål för hälsoinspiratörer, jag tror inte det. 

 Däremot finns det ju mål för att personalen ska blir friskare” (Intervjuperson 

 2). 

 

 ”Nej det jag minns från den första utbildningen är ju att peppa och vara lite den 

 som håller i trådarna och så, men... att vi ska hålla oss friska och krya och 

            peppa de som vill. Nej, inte nå djupare än så” (Intervjuperson 10). 

 

En av hälsoinspiratörerna är dock medveten om att det finns mål som bör eftersträvas och 

beskriver det på följande sätt;  

 ”Ja, det gör det ju.. Det är ju cheferna som har något slags styrkort så allt ska 

 ju dokumenteras vad vi håller på med... Det är viktigt att vi har en liten stund på 

 varje arbetsplatsträff där man tar upp saker, och ser det här som en viktig bit i 

 jobbet.. Ja, så det är väl det som känns viktigt att man får in en rutin, att det 

 känns normalt och att man kan gå en runda i personalgruppen för att ta lite 

 tempen på varandra.. Det behöver ju inte vara något märkvärdigt” 

 (Intervjuperson 5). 

Hälsoinspiratörerna beskriver hur de praktiskt arbetar med sitt uppdrag på arbetsplatsen och 

ger exempel på vad det kan innebära. Detta kan vidare konstateras skilja sig inom de olika 
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verksamheterna. Något som dock visar sig vara tydligt framtonande i flertalet av 

hälsoinspiratörernas beskrivningar, är att deras uppgift framförallt handlar om att föra vidare 

information som finns tillgänglig från kommunens hälsoutvecklare, samt att sporra 

medarbetarna. Det framgår att majoriteten av intervjudeltagare engagerar sig i att anordna och 

planera olika aktiviteter för sin arbetsgrupp. Dessa kan dock konstateras variera och innebära 

olika saker inom de olika verksamheterna.  

 ”Vi har kommit på en eftermiddag tillsammans med all personal, med lite 

 prova-på-pass... zumba, yoga, lite tipsrunda, och sen ska vi ha några utställare 

 som kommer hit och säljer grejer och informerar... som Bodyshop, Budofitness 

 och några andra små klädföretag” (Intervjuperson 6). 

Majoriteten av hälsoinspiratörerna beskriver att deras arbete uppmärksammas och får 

utrymme på arbetsplatsträffarna, APT. I vilken utsträckning detta sker skiljer sig dock dem 

emellan. Några säger att detta är en stående punkt på dagordningen vid varje APT-tillfälle, 

och endast en uttrycker att deras verksamhet inte har lyckats med detta. 

Det arbete som hälsoinspiratörerna bedriver utvärderas inte av arbetsgivaren. Ett fåtal av 

respondenterna uttalar dock att det genomförs någon form av utvärdering som genomförs på 

skilda sätt.  

 ”Vi i gruppen tar ibland upp något... Sen är det ju klart att vi träffas ju och 

 pratar med andra hälsoinspiratörer på fortbildningarna och då pratar man ju 

 kring vad som fungerar och inte fungerar, så det blir ju i och för sig lite 

 utvärdering” (Intervjuperson 9). 

Analys 

I resultatet framgår det att hälsoinspiratörernas uppdrag handlar om att förmedla vidare 

kunskaper till sina medarbetare, samt att motivera dessa till att gör hälsosamma val, vilket 

ligger i linje med Umeå kommuns syn på uppdraget. Majoriteten av hälsoinspiratörerna 

planerar och genomför olika friskvårdsaktiviteter med sina medarbetare. Detta kan uppfattas 

utgöra en del av det hälsofrämjande arbetet som Umeå kommun vill arbeta för, utifrån att de 

fastställer att en arbetsplats som erbjuder friskvård, har bättre förutsättningar att vara 

hälsofrämjande för individen (Personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Vidare uttalar 

kommunen att arbetsplatsen ska möjliggöra för att aktiviteter kan integreras. Detta kan tolkas 



 

25 

 

vara en del av hälsoinspiratörens uppdrag, då det i resultatet framgår att majoriteten anordnar 

aktiviteter för arbetsgruppen. Angelöw (2002) menar att friskvård ska erbjudas på en 

hälsofrämjande arbetsplats, något som Colliander (2007) vidare konstaterar inte bör 

genomföras i form av enskilda insatser. Detta är något som inte överensstämmer med 

resultatet, då det framgår att aktiviteter vanligen genomförs någon gång nu och då.  

 

Utifrån WHO (1986) bör det hälsofrämjande arbetet vara en process. Detta fastställer även 

Angelöw (2002), som anser att arbetet bör genomföras kontinuerligt och utgöra en del av det 

dagliga arbetet på arbetsplatsen. Umeå kommun menar att hälsofrämjande bör vara integrerat 

och något som är självklart på arbetet (Personlig kommunikation, 20 maj, 2010). Detta kan 

bekräftas i resultatet, då det visar att flertalet av hälsoinspiratörerna får utrymme för deras 

arbete varje vecka, och att det  är en stående punkt vid varje arbetsplatsträff 

Flertalet av hälsoinspiratörerna visar på en otydlighet gällande fastställda målsättningar för 

deras uppdrag. Några saknar helt vetskapen om att det finns övergripande målsättningar, 

medan andra saknar tydliga uppfattningar om dess innebörd. Detta kan konstateras stå i 

motsats till Johnsson (2002) som menar att gemensamma mål som är tydliga, är viktigt för att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Detta bekräftas även av Umeå kommun (2004) som 

fastställer betydelsen av att målen är väl kommunicerade, där alla förstår sin del i helheten. 

Något som i detta sammanhang problematiseras av Angelöw (2002) är att det råder en 

osäkerhet kring vad ett hälsofrämjande arbete praktiskt innebär. 

 

Resultatet visar att samtliga hälsoinspiratörer upplever sig delaktiga i 

hälsoinspiratörsverksamhetens utformning, i stor utsträckning. Enligt Arnesson (2005) är det 

viktigt med delaktighet för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, där även behov av dessa 

insatser kan uttryckas. I resultatet framgår det att större aktiviteter bör få stöd av chefen innan 

de genomförs. Detta klargör även Arnesson, som anser att chef och ledning bör engageras och 

involveras i det hälsofrämjande arbetet, samt utgöra en grundläggande del i detta.  Vidare ska 

chefen ge arbetet legitimitet för att kunna bli framgångsrikt, vilket påtalas av både Arnesson 

och Umeå kommun (Personlig kommunikation, 20 maj, 2010).  

 

Umeå kommun (2004) klargör att deras arbetsmiljöarbete ska utvärderas utifrån fastställda 

rutiner och riktlinjer. Detta kan dock inte utläsas av resultatet, då majoriteten av 
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hälsoinspiratörerna beskriver att deras arbete inte utvärderas av chefen. Några uttalar dock att 

en viss form av uppföljning sker men att den inte sker kontinuerligt och rutinmässigt. 

 

7.3.2 Hälsoinspiratörens uppdrag- utvecklingsaspekter 

Intervjupersonerna anser överlag att den tid och det utrymme som ges för deras uppdrag som 

hälsoinspiratör, är rimlig utifrån de förutsättningar som finns.  

 ”Vi skulle kunna ha mer aktiviteter, men tiden räcker ju inte till... så utifrån 

 förutsättningarna så är det här vi hinner. Det är nog svårt att hitta mer tid 

 för de här grejjerna, tyvärr” (Intervjuperson 9).  

För att kunna utföra uppdraget ännu mer framgångsrikt uttrycks det framförallt vara önskvärt 

att få mer tid, fler utbildningstillfällen och även större ekonomiska resurser. Några av 

respondenter påpekar dock tydligare än övriga att dessa förutsättningar är bristande.  

 ”Nej, det är där det brister. Det är det ju naturligtvis så att man får ju tänka det 

 enkla, det är ju så för inom den här branschen finns det ju inte så mycket 

 pengar, så det är tråkigt... bara det här med stegräknare till exempel, det är en 

 kostnadsfråga det. Det är ju klart att det hade kunnat bli mer gjort om det 

 hade funnits mer tid” (Intervjuperson 5). 

Analys 

I resultatet framgår det att mer utbildning, större tidsutrymme och bättre ekonomiska 

förutsättningar skulle kunna medföra att det hälsofrämjande arbetet blir mer framgångsrikt. 

Detta menar även Docherty et al. (1999) utgöra begränsande faktorer för ett hälsofrämjande 

arbete. 

7.4 Hälsoinspiratörens roll  

Temat hälsoinspiratörens roll identifierades utifrån tre olika aspekter. Hälsoinspiratörens roll 

som en del av gruppen visade sig främst genom att dessa fungerar som ett stöd på 

arbetsplatsen, och via uppdraget kan detta medföra att arbetsgruppen påverkas positivt. 

Genom att arbetsgruppen gör aktiviteter tillsammans stärks exempelvis sammanhållning och 

kommunikation. Den andra aspekten berör hälsoinspiratörens roll som en länk till kunskap. 

Genom att exempelvis informera medarbetarna och bidra till att hälsa blir en mer naturlig del 

på arbetsplatsen kan detta leda till nya kunskaper hos medarbetarna. Sista delen handlar om 
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hälsoinspiratörens roll som en källa till motivation, genom att inspirera de medarbetarna vill 

hälsoinspiratörerna bidra till att bibehålla och främja hälsan hos dessa på arbetsplatsen.  

Sammantaget vänder sig hälsoinspiratören genom dess roll främst till medarbetare som själva 

är intresserade och villiga att ta del av såväl aktiviteter som information och inspiration. Den 

stora utmaningen är dock att få med de som inte visar intresse av aktiviteter eller att utveckla 

hälsa.  

7.4.1 Hälsoinspiratörens roll- en del av gruppen 

Intervjupersonernas roll på arbetsplatsen har inte förändrats i stor utsträckning sedan de blev 

hälsoinspiratörer, däremot förklarar de att uppdraget medför att de kan arbeta brett, och 

därigenom bidra till positiva följder för arbetsgruppen. Det är endast två av de tio 

intervjupersonerna som har någon erfarenhet av ledarskap, och då inom arbetslivet, inte inom 

idrott eller hälsa. Alla intervjupersoner är fysiskt aktiva på fritiden, men omfattning och val av 

aktiviteter skiljer sig. De flesta ägnar sig åt motion, genom exempelvis promenader.  

Samtliga uttrycker att de är en naturlig del av arbetsgruppen, samtidigt som de betonar att de 

vill vara ett stöd för den. Hälsoinspiratörerna säger att de bidrar till att arbetsgruppen gör 

saker tillsammans, och därigenom till glädje. En av personerna betonar särskilt att även om de 

via sin roll ibland bara kan bidra till något litet på arbetsplatsen, kan detta ändå växa sig större 

i arbetsgruppen och bidra till en positiv stämning och process. Intervjuperson 9 säger att; 

”gruppövningarna har gjort att gruppen är tryggare med varandra, vi kommunicerar bättre 

och har haft mycket kul tillsammans tack vare dom här övningarna...”. Genom att göra roliga 

saker tillsammans på arbetet, får de samtidigt motion. Två av hälsoinspiratörerna beskriver att 

detta även kan överföras till fritiden.  

 ”Jag försöker ha idéer på vad vi kan göra tillsammans på arbetsplatsen... Det 

 kan vara allt från att gå ut och stavpromenera, till att gå ut och äta tillsammans.  

 Jag tror på att man ska ha roligt tillsammans, man behöver inte alltid vara så 

 hemskt hurtig. Det gäller att hitta på saker som passar alla någon gång...” 

 (Intervjuperson 2).  

Hälsoinspiratörerna framträder som positiva, vilket flertalet också betonar som viktigt i rollen. 

I motsats till de andra säger en av intervjupersonerna att hon kan känna att medarbetarna 

upplever henne för positiv ibland, och att hon då får tona ner sitt engagemang. Vidare 
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förklarar personen att det samtidigt är viktigt att försöka att inte ta det personligt, och att 

rollen bara vänder sig till de som är intresserade själva. Samtliga hälsoinspiratörer uppfattar 

att de kan påverka medarbetarna, och förklarar att detta kan leda till välmående och 

sammanhållning i arbetsgruppen. Intervjuperson 6 säger att hon försöker att på ett positivt sätt 

få fler att göra något som är bra för hälsan, och en annan respondent uttalar en förhoppning 

om vad rollen ska bidra med;  

 ”Ja, jag hoppas ju att det påverkar så att alla tänker på det mer, och att man 

 gör mer grejer ihop.. Det borde påverka alltihop, klimatet överhuvudtaget, hur 

 vi mår, hur vi jobbar, hur vi tänker. Det bör ju göra det.. det bör ju göra en 

 väldig skillnad egentligen” (Intervjuperson 3). 

Två av hälsoinspiratörerna påpekar att det är särskilt viktigt att vara intresserad och driven för 

att passa i denna roll. Det är betydande att inte bara se möjligheterna i uppdraget, utan även 

möjligheterna för arbetsgruppen. Intervjuperson 8 beskriver hur hälsoinspiratören bör fungera 

i arbetsgruppen; 

 ”..vara lite extra lyhörd för personalens behov... Vi är ju som väldigt positiva båda 

 två, och det tror jag är viktigt i ett hälsofrämjande arbete, att man ser till det 

 positiva och inte letar det som är svårt och negativt”. 

 

Analys 

WHO (1986) och Hanson (2004) klargör vikten av att individen får stöd för att öka 

möjligheten att främja sin hälsa, genom att göra hälsosamma val. Resultatet visar att 

hälsoinspiratören fungerar som en naturlig del av arbetsgruppen, och att de kan verka som ett 

stöd och därigenom påverka medarbetarna positivt. Inom Umeå kommun är en del av 

hälsoinspiratörens roll att vara lyhörd för de behov som finns inom arbetsgruppen (Personlig 

kommunikation, 31 mars, 2011), vilket hälsoinspiratörerna bekräftar. Thomson och Menckel 

(1997) menar att situation, miljö och omgivning är begrepp som är relevanta då en individ ska 

ha möjligheten att påverkas och göra hälsomedvetna val. Weinberg och Gould (1999) påpekar 

vidare att det är viktigt med en person i omgivningen som stöttar för att en individ ska göra en 

hälsosam beteendeförändring. Hälsoinspiratören fungerar som en naturlig del av 

omgivningen, och ett stöd för medarbetarna, vilket ger en förutsättning för dessa att påverkas 

till positiva förändringar. 
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Utifrån Umeå kommun ska hälsoinspiratören bidra till att främja klimatet på arbetsplatsen 

(Personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Resultatet visar att hälsoinspiratörerna bidrar till 

att arbetsgruppen gör saker tillsammans, och att det ofta leder till glädje på arbetsplatsen. 

Detta beskrivs i det förlängda kunna växa sig större, och bidra till en positiv process. 

Resultatet tydliggör även att intervjupersonerna i många fall kan påverka arbetsgruppen, 

vilket kan leda till både välmående och sammanhållning. Hanson (2004) menar att de 

anställdas välmående på arbetet är grunden för att en organisation ska fungera, och därför bör 

arbetsplatsen ge utrymme och möjlighet till trivsel och glädje. En personal som mår bra leder 

till bättre arbetsprestation och kvalitet på arbetet. Intervjupersonerna påpekar att när 

arbetsgruppen gör aktiviteter tillsammans stärks inte bara sammanhållningen, utan det kan 

även leda till bättre kommunikation. Johnsson (2002) hävdar att en god kommunikation är en 

central del för att uppnå en frisk arbetsplats. 

 

Hanson (2004) menar att för att arbeta med hälsa krävs en person som är intresserad, lämplig 

och har utbildning. Kostenius och Lindqvist (2006) hävdar att den som ska vägleda till hälsa 

bör vara någon som kan motivera, ha eget intresse och ambitioner. Resultatet visar att 

hälsoinspiratörernas synsätt ligger i linje med detta. Dessa framträder som positiva, och 

uppger att det är betydande att vara både intresserad och ha drivkraft för att passa in i rollen 

som hälsoinspiratör. De menar att det är viktigt att se möjligheter med uppdraget, och utifrån 

förutsättningarna för arbetsgruppen försöka påverka positivt. 

7.4.2 Hälsoinspiratörens roll-  en länk till kunskap 

Intervjupersonerna beskriver att rollen innebär att de informerar medarbetarna, och ser till att 

föra ut intressant material om både hälsa, motion och kost till dem. Detta görs på 

arbetsplatsträffar, men hälsoinspiratörerna verkar också i det vardagliga arbetet på 

arbetsplatsen med att informera i olika utsträckning. Rollen innebär att de fungerar som en 

länk och för ut information från arbetsgivaren till arbetsgruppen. De tar även upp nya 

intressanta saker om hälsa och fysisk aktivitet från exempelvis intranätet eller 

hälsoinspiratörstidningen som kommer varje månad. Många betonar dessutom vikten av att de 

som hälsoinspiratörer själva är intresserade, läser och hittar nya saker att berätta om och prata 

med medarbetarna om. Genom att komma med information, tips och idéer kan de vidare bidra 

till att medarbetarna får ny kunskap, något som nämns generellt bland hälsoinspiratörerna.  
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En av intervjupersonerna förklarar att en hälsoinspiratör på arbetsplatsen gör att medarbetarna 

inte behöver söka all information själv, utan att det är något som hälsoinspiratören kan hjälpa 

till med. Detta sägs dock vara beroende på hur hälsoinspiratören själv är, och vilka 

möjligheter som finns på arbetsplatsen. Intervjuperson 3 säger att en svårighet kan vara att 

konkret få ut information till medarbetarna, vilket är dennes huvudsyfte, och därför försöker 

hon hela tiden hitta nya sätt för detta. Hälsoinspiratörsverksamheten kan även fungera som en 

påminnelse om det många som är medvetna om men kan välja att bortse från; ”många är nog 

medvetna om hur man egentligen ska leva, och vad man ska äta, men gör det ändå inte..” 

(Intervjuperson 4). Flertalet intervjupersoner påpekar att även om de via sin roll kan bidra 

med information och genom det vägleda medarbetarna så är det ändå upp till dessa själva i 

slutändan.  

 ”Den som är intresserad tar ju åt sig av informationen, och de andra bryr sig inte så 

 mycket.. men de (kommunen) har ju gått ut med att det är så, och det kan vi ju inte 

 göra så mycket åt.. utan vi ska satsa på de som själva vill..” (Intervjuperson 3).  

Hälsoinspiratörsverksamheten har medfört att hälsa och fysisk aktivitet blivit en mer naturlig 

del på arbetsplatsen, och generellt har det även bidragit till mer prat kring detta. Flertalet 

intervjupersoner nämner att detta uppdrag har bidragit till att det är mer självklart att ta upp 

hälsa, som tidigare inte var en del av arbetsplatsen på samma sätt. Intervjuperson 5 säger; 

”Tidigare var det bara hurtbullar som pratade om hälsa.. det var nästan tabubelagt att 

nämna ordet hälsa, nu är det som att vi gör det alla tycker jag”. Vidare nämner tre av 

hälsoinspiratörerna att även om denna verksamhet har bidragit till att hälsa är mer aktuellt på 

arbetsplatsen, så uttrycker de att detta är något som pratas om överallt i samhället, varför det 

nog också blivit mer naturligt på arbetsplatsen. 

Hälsoinspiratörerna kan påverka medarbetarna på flera sätt, och därigenom fungera som en 

bidragande del i att utveckla kunskaper hos dessa. Varje arbetsplats har olika förutsättningar 

för, och behov av, en hälsoinspiratör och detta är även något de måste kunna anpassa sig till i 

sin roll. En av hälsoinspiratörerna förklarar; 

 ”Jag har en sån arbetsgrupp där folk tar ansvar för rörelse och sin egen hälsa så jag 

 behöver inte... predika på det sättet, det är väl mer att man som för min del kollar 

 upp mycket i kulturen här i stan, och vad som händer där.. Teater kan vara hälsa, 

 mycket sånt jobbar jag med.. Jag vet ju att folk tränar här, så det blir andra saker 



 

31 

 

 som jag känner att jag kan jobba med, och som de tycker är kul...” (Intervjuperson 

 5).  

 

Analys 

Rollen som hälsoinspiratör innebär att fungera som en länk ut till sina medarbetare, och 

förmedla information till arbetsgruppen (Personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Enligt 

WHO (1986) och Hanson (2004) behöver individer erbjudas information och kunskap för att 

ha kunna göra hälsosamma val, och därigenom främja sin hälsa. Hanson menar vidare att en 

utsedd nyckelperson på arbetsplatsen kan fungera för att förmedla kunskap och för att göra 

medarbetarna medvetna. Resultatet klargör att rollen som hälsoinspiratör innebär att de 

informerar medarbetarna om både hälsa, motion och kost. Intervjupersonerna beskriver att de 

genom sin roll vidare kan vägleda och därigenom bidra till att utveckla kunskaper hos 

medarbetarna. Flertalet påpekar dock att det är upp till individerna själva om de tar till sig 

detta, eller inte. Arnesson (2005) visar även på vikten av att ha någon som bidrar med 

information och kunskap. I likhet med Hansons (2004) synsätt så beskriver intervjupersonerna 

att det är viktigt att hälsoinspiratörerna själva är intresserade, och läser för att hitta nya saker 

att prata med medarbetarna om. 

 

Hälsoinspiratörens roll kan tolkas utifrån hälsopedagogik, vilket Medin och Alexanderson 

(2000) menar innebär att föra ut kunskap om hälsa till människor. Utifrån dessa kan 

hälsopedagogiken leda till hälsosamma val, och en hälsosam livsstil. Svederberg et al. (2001) 

hävdar att handlingsmönster kan förändras om en individ får mer kunskap, eller påverkar sina 

vanor och värderingar. Resultatet visar att olika arbetsplatser har olika behov och 

förutsättningar för en hälsoinspiratör, därför måste rollen också anpassas. 

Helkama et. al. (2004) menar att socialisation kan ske på olika arenor i samhället, där 

arbetsplatsen beskrivs vara en. Socialisation är en lärandeprocess, som bidrar till att ge 

individen kunskap, uppfattningar och attityder. Naidoo och Wills (2000) påvisar att 

socialisation är något som ligger till grund för en individs värderingar. Intervjupersonerna 

uppger att de verkar i det vardagliga arbetet, och fungerar som en naturlig del på 

arbetsplatsen. Detta tolkas utifrån socialisation, och kan därmed inte bara bidra till kunskaper 

utan även attityder och uppfattningar kring hälsa, motion och kost. 
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Enligt Umeå kommun är en del av hälsoinspiratörens roll att integrera, förbättra och hålla 

hälsoarbetet levande (Personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Intervjupersonerna beskriver 

att hälsa och fysisk aktivitet har blivit mer naturligt på arbetsplatsen, och att införandet av 

hälsoinspiratörer har bidragit till mer prat kring detta. Utifrån Angelöw (2002) är det viktigt 

att hälsofrämjande insatser är en naturlig del på arbetsplatsen som bedrivs kontinuerligt. 

Johnson och Baum (2004) klargör att detta arbete bör implementeras på organisationens alla 

nivåer för att fungera bra och bli framgångsrikt. Resultatet uppger att hälsoinspiratörerna är en 

länk från arbetsgivaren, och kommunen ner till medarbetarna. 

7.4.3 Hälsoinspiratörens roll- en källa till motivation 

Alla hälsoinspiratörer nämner att motivera och inspirera medarbetarna som är del av deras 

roll. Rollen som hälsoinspiratör beskrivs vidare innebära att fungera som en motor och 

motivera medarbetarna till exempelvis motion eller att utveckla goda hälsorelaterade 

beteenden. De vill få medarbetarna till att själva vilja förstärka ett positivt beteende, eller 

förändra ett negativt. Samtliga nämner att det som är betydande för att kunna verka 

framgångsrikt med deras roll, är att påverka medarbetarna till att själva hitta deras egen inre 

motivation till att främja hälsan, och uppnå välmående. Intervjuperson 4 nämner att hon tror 

att det är betydande att medarbetarna får vara med och känna sig delaktiga i detta arbete för 

att bli motiverade till att göra positiva förändringar. En av intervjupersonerna uttrycker att hon 

passar in i rollen på grund av att hon är en person som många lyssnar på. Hon är intresserad 

och kommer med tips och idéer för att försöka motivera medarbetarna att hålla igång och 

främja hälsan. Ytterligare två hälsoinspiratörer berättar att de genom sin roll vill motivera de 

andra på arbetsplatsen; 

 ”Det är ju viktigt att du har en förebild som är positiv och talar om att man mår bra 

 av att röra på sig, att man blir mycket piggare istället för att sitta still och orka 

 ingenting”(Intervjuperson 1).  

 

 ”Det är väl alltid bra med en eldsjäl som lyfter diskussioner.. om aktiviteter till 

 exempel, och försöker peppa dom andra.. Jag tror nog själv att jag haft en ganska 

 viktig roll i att vara drivande hos oss, det är viktigt med någon som motiverar tror 

 jag” (Intervjuperson 2). 
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Flertalet tror att de via sin roll kan ha fått fler av medarbetarna att röra på sig mer, även om 

omfattningen på detta skiljer sig. En hälsoinspiratör nämner att hon har tagit initiativ och 

peppat till fysisk aktivitet genom att ha fått med medarbetarna på Zumba, och säger; ”jag är 

faktiskt lite stolt att jag fått med så många på zumban, och alla verkar tycka att det är jätte 

roligt..” (Intervjuperson 2).  En annan intervjuperson berättar att hon har bidragit till att hela 

arbetsgruppen har slutat använda nikotin efter att de blivit inspirerade och motiverade av att 

hon slutat snusa. Vidare beskriver flera av respondenterna att de brukar försöka peppa 

gruppen att motionera genom exempelvis olika utmaningar och tävlingar. Intervjuperson 2 

säger att utmaningar fungerar för att få igång alla, men framhäver också vikten av att alla ska 

få delta utifrån sina förutsättningar och sin bästa förmåga.  

Intervjuperson 8 beskriver att deras arbetsplats har haft ett hälsotänk länge, och att något 

positivt som kommit ur det är att detta har spridit sig till brukarna. Flera av brukarna har 

numera börjat röra på sig och se vinster av detta, vilket hon är mycket glad över.  Vidare 

betonar personen också att även om det är viktigt att motivera medarbetarna till aktivitet, så 

kan det ibland kan vara minst lika viktigt att påminna medarbetarna om att stanna upp, att ta 

sig tid att tänka efter och reflektera.  

Generellt är intervjupersonerna också medvetna om att det finns mycket kvar att jobba med på 

arbetsplatsen, men att de känner att de ändå kan bidra med en del till det hälsofrämjande 

arbetet. Deras roll som hälsoinspiratörer är inte i den omfattningen att de kommer kunna 

påverka och motivera alla på arbetsplatsen, men de verkar ändå nöjda och stolta med den 

insatsen de gör.  

Flertalet poängterar att de som hälsoinspiratörer bara kan motivera de som själva vill, för hur 

mycket de än försöker så är det ändå upp till medarbetarna själva om de vill ta till sig eller 

inte. Intervjuperson 3 beskriver att även om hon kan se att vissa mår dåligt och är överviktiga 

så är det ändå upp till individen själv i slutändan; ”man kan ju inte tvinga dom.. Motivation 

måste skapas genom glädje, och sen är det ju en egen insats från varje individ. Jag äger ju 

inte deras hälsa, utan jag ska vara en som inspirerar”. Personerna uttrycker att arbetsgivaren 

klargjort att deras roll endast vänder sig till de som själva vill, och att de som inspiratörer inte 

ska behöva försöka tvinga någon.  

Analys  

Weinberg och Gould (1999) hävdar att en arbetsplats med ett klimat som bidrar till motivation 
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kan medverka till att människor gör positiva förändringar. Både Umeå kommun och 

hälsoinspiratörerna klargör att rollen som hälsoinspiratör innefattar att motivera medarbetarna 

till att bibehålla eller utveckla sin hälsa. Unge et al. (2004) samt Naidoo och Wills (2000) 

menar att det är betydande att människor motiveras för att kunna utveckla goda 

hälsorelaterade beteenden. Resultatet uppvisar att hälsoinspiratörsrollen innebär att inspirera 

och motivera medarbetarna att till exempelvis motionera eller utveckla andra positiva 

hälsobeteenden. 

Gard (2002) påpekar att motivationen påverkar de beteendeförändringar individer gör, och att 

det är olika faktorer som kan medverka till detta. Utifrån Gard kan hälsoinspiratörerna vidare 

tolkas bidra till yttre motivation, genom dess yttre påverkan och feedback till medarbetarna. 

Intervjupersonerna betonar dock att de helst vill motivera individerna till att själva hitta sin 

inre motivation till att utveckla hälsan. Enligt Helkama et al. (2004) utmärks den inre 

motivationen till något av egen vilja, och att något känns roligt. 

 

Hanson (2004) skriver att synen på att människan är aktiv, och har egen vilja, är något som 

förändringsprocesser inom organisationer baseras på idag. Detta tydliggörs utifrån 

kommunen, vars mål är att motivera och stimulera till att individerna själva blir aktiva i att 

göra hälsofrämjande val. Individen är dock den som har det yttersta ansvaret för den egna 

hälsan (Umeå kommun, 2010). Detta visas även tydligt i resultatet där intervjupersonerna 

påpekar att de endast kan motivera de som själva vill, och att motivation måste skapas genom 

glädje. Krauklis och Schenström (2001) anser att människor visserligen kan vägledas till 

hälsa, men att det avgörande i slutändan är individens egna val, vilket stämmer överens med 

intervjupersonernas uppfattning. Vidare kan detta tolkas utifrån Naidoo och Wills (2000), som 

beskriver empowerment. Genom att individen motiveras till att ta eget ansvar för exempelvis 

sin hälsa, så utvecklar denne egna resurser och förmåga att bemästra både sin hälsa och sitt 

liv.   

7.5 Hälsoinspiratörens motivation 

Det sjätte temat som har framtonat berör de aspekter som motiverar hälsoinspiratören att 

arbeta med sitt uppdrag. Detta kan vidare delas in i inre, respektive yttre motivation. 

Hälsoinspiratörerna påtalar olika faktorer som är betydande för att de ska utföra detta 

uppdrag. Dessa beskrivs bland annat vara det egna intresset, en personlig utveckling och egna 

målsättningar, vilka kan bidra till en mental tillfredsställelse hos hälsoinspiratören. Vidare 
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uttalas även sociala och organisatoriska faktorer så som stöd, feedback och inspiration. 

7.5.1 Inre motivation 

Hälften av intervjupersonerna valde att ta på sig uppdraget som hälsoinspiratör, utifrån eget 

initiativ och intresse. Övriga blev tillfrågade om att bli hälsoinspiratör, men även dessa 

beskriver sig genuint intresserade. Utöver den egna viljan och det egna intresset, beskrivs 

även den egna personliga utvecklingen vara en faktor som motiverar flertalet av 

hälsoinspiratörerna. Detta kan konstateras utifrån att intervjupersonerna påtalar betydelsen av 

de utbildningar som hälsoutvecklarna på kommunen erbjuder. Detta beskrivs inspirera och 

bidra med ny kunskap hos dessa. Vidare uttrycks en önskan om att kunna utvecklas i rollen 

som hälsoinspiratör. 

 ”Jag har det som en målsättning att utveckla mig som hälsoinspiratör för jag 

 tycker det är så pass kul... så jag och min chef träffas mycket och pratar om det 

 här, ja hur vi ska kunna utveckla det” (Intervjuperson 5). 

Samtliga hälsoinspiratörer belyser vikten av ett positivt arbetsklimat, med arbetsglädje och 

gemenskap. Något som beskrivs vara en av de främsta faktorerna som motiverar dem till att 

arbeta med sitt uppdrag. Vidare uttrycker majoriteten av intervjupersonerna att de motiveras 

av att medverka till att medarbetarna ska må bra och ha en god hälsa. Intervjuperson 2 

förklarar att;  

 ”Jag vill helt klart att mina arbetskamrater ska bli mer hälsosamma och må bättre... 

 men på organisationsnivå vill jag att vi ska ha ett bra arbetsklimat. och  då gör vi ett 

bättre arbete också”. 

Personen uttrycker vidare; 

”Det gör ju att trivseln på arbetsplatsen blir bättre, och det som kanske är det viktigaste är 

att det hjälper personalen till ett bättre mående på både fritid och arbete... och genom det blir 

ju arbetet lättare och det borde ju också få positiva fördelar för verksamheten”. 

 

Analys 

Resultatet visar att samtliga hälsoinspiratörer har ett gemensamt och genuint intresse som 

ligger till grund för deras val att bli hälsoinspiratör. Detta kan utifrån Gard (2002) tolkas 

utgöra en inre process hos individen, som gör att dessa personer är motiverade till att ta på sig 
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rollen som hälsoinspiratör. Vidare visar resultatet att hälsoinspiratörerna upplever att 

uppdraget känns roligt att arbeta med, något som Helkama et al. (2004) också menar vara en 

inre faktor som motiverar dessa.   

Det som främst visar sig motivera hälsoinspiratörerna i deras uppdrag är att de vill medverka 

till att skapa ett positivt arbetsklimat som utmärks av gemenskap och arbetsglädje. Dessutom 

vill de vara med och arbeta för att medarbetarna ska ha god hälsa och må bra. Detta ligger i 

linje med Gards (2002) beskrivning av inre motivation, vilken kan utgöras av ett intresse för 

förändring eller av en individs förväntningar. Vidare kan detta även tolkas kunna utgöras av 

hälsoinspiratörernas önskan om personlig utveckling, vilket också uttrycks motivera dem. I 

resultatet framgår det att utbildningstillfällena inspirerar och ger ny kunskap, något som 

beskrivs vara utvecklande för hälsoinspiratören. 

7.5.2 Yttre motivation 

Samtliga hälsoinspiratörer anser att en grundläggande motivationsfaktor för deras 

hälsofrämjande insatser är socialt stöd. Det som är framtonande i detta sammanhang är vikten 

av att chefen stödjer hälsoinspiratören i sitt uppdrag. Detta genom att visa intresse, ha 

förståelse och vara engagerad i deras arbete. Det som vidare beskrivs som relevant är att 

chefen ger möjlighet till utrymme för hälsoinspiratörens arbete, samt att kommunikationen 

och samarbetet dem emellan är välfungerande. Det sociala stödet som dessutom generellt 

motiverar inspiratören till uppdraget är medarbetarna. Genom att medarbetarna ger feedback 

och respons beskriver hälsoinspiratörerna att de motiveras till att utföra främjande insatser. 

Dessutom nämner flertalet av intervjupersonerna, att inspirerande människor i deras 

omgivning motiverar dem. Dessa utgörs exempelvis av andra hälsoinspiratörer samt Umeå 

kommuns hälsoutvecklare. 

 ”Våran hälsoutvecklare är väldigt positiv och får en att vilja mer. Hon är 

 positiv utan att vara för krävande och entusiastisk... Det får inte bli så att hon 

 vill frälsa oss på ett för drivande sätt. Vi måste få lära oss genom att se själva 

 att det är bra att jobba hälsofrämjande, men hon inspirerar ändå...”  

En av hälsoinspiratörerna är unik i sin beskrivning av vad som inspirerar henne i sitt uppdrag; 

 ”IKSU spa det är ju ett ställe där både miljön och människorna som jobbar där 

 inspirerar mig. Jag har en personlig tränare också som inspirerar mig. Jag har 
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 nog mycket i omgivningen som inspirerar mig, det har jag... en hund som får 

 mig ut i rörelse. nämen det är många yttre faktorer som gör det, ja... ” 

 (Intervjuperson 5). 

Ytterligare motiverande faktorer konstateras främst vara att tid och utrymme ges för 

uppdraget som hälsoinspiratör, vilket majoriteten av intervjupersonerna påtalar. 

Hälsoinspiratörerna uttalar även att de ekonomiska resurserna påverkar motivationen för 

uppdraget, och möjligheten att kunna utveckla detta.   

 

Analys 

Hälsoinspiratörerna uttrycker tydligt att ett socialt stöd är viktigt för deras motivation till 

uppdraget. Det som framförallt kan konstateras vara betydande är chefens stöd i detta 

sammanhang, att denne är engagerad och visar intresse. Utifrån Arnesson (2005) ska chefen 

fungera stödjande för medarbetarna, genom att uppmuntra de hälsofrämjande insatserna. 

Vidare framgår det att hälsoinspiratörerna känner ökad motivation till följd av medarbetarnas 

respons och feedback. Detta kan tolkas vara en yttre motivationsfaktor, då Gard (2002) menar 

att andra människors påverkan kan vara en yttre orsak till motivation. Dessutom beskrivs att 

Umeå kommuns hälsoutvecklare, genom att inspirera och motivera, bidrar till att 

hälsoinspiratörerna känner sig motiverade. Även detta kan kopplas till de yttre faktorer som 

Gard beskriver.  

Gard (2002) fastställer att ytterligare delar som kan påverka motivationen är organisatoriska 

faktorer. Detta visar sig i resultatet i form av att tidsutrymme ges för uppdraget som 

hälsoinspiratör, vilket påtalas som viktigt av majoriteten. Vidare uttrycks dessa kunna 

innebära de ekonomiska resurser som finns till förfogande för uppdraget. 

8. DISKUSSION 

Avsikten med följande studie var att närmare granska och analysera hur hälsoinspiratörer 

inom socialtjänsten i Umeå kommun identifierar sig med sitt uppdrag. Syftet har preciserats 

genom ett antal övergripande forskningsfrågor som avses att besvaras här. 
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8.1 Resultatdiskussion 

 

Hälsoinspiratörernas uppdrag 

Hälsoinspiratörerna beskriver att uppdraget genomförs utan någon ekonomisk ersättning och 

vid sidan av deras ordinarie tjänst. Inför uppdraget genomgår hälsoinspiratören en 

förberedande grundutbildning under en halv arbetsdag och erbjuds därefter fortbildning vid 

två tillfällen varje år. Uppdraget handlar om att med hälsofrämjande insatser arbeta för 

medarbetarna i den egna arbetsgruppen på arbetsplatsen. Detta genomförs utifrån den tid och 

det utrymme som ges inom varje verksamhet, vilket motsvarar ungefär en timma per vecka 

upp till några timmar varje månad. Detta upplever en del av hälsoinspiratörerna vara 

otillräckligt. De ekonomiska förutsättningarna och det tidsutrymme som avsätts för uppdraget, 

är faktorer som kan tänkas vara svåra att påverka och förändra. Det är dock troligt att om fler 

uppmärksammade denna verksamhet, och fick möjligheten att se de positiva effekter som 

hälsoinspiratörens arbete medför, skulle det troligtvis satsas mer resurser i form av tid och 

pengar för uppdraget.  

Uppdraget som hälsoinspiratör inkluderar allt från att motivera medarbetarna till att ta initiativ 

till friskvårdsaktiviteter. Arbetet kan även handla om att ansvara för en del av 

arbetsplatsträffarna, där aktuell information om hälsa och friskvård tas upp och diskuteras.   

Hälsoinspiratörerna uppfattar sig som mycket delaktiga i planeringen och utformandet av 

uppdraget. Detta är något som kan tänkas vara positivt och ha stor betydelse för deras 

motivation att engagera sig i uppdraget. Vidare kan tänkas att mer tid för planering i samråd 

med chefen hade kunnat bidra till att hälsoinspiratören blir mer motiverad och att deras 

uppdrag och insats är något som betraktas värdefull för verksamheten. Slutsatsen är att 

chefens engagemang i hälsoinspiratörens uppdrag sannolikt är en viktig faktor för att arbetet 

ska bli framgångsrikt.  

Hälsoinspiratörerna beskriver att de uppfattar målen för hälsoinspiratörsarbetet otydligt, samt 

att arbetet inte utvärderas på ett konkret och kontinuerligt sätt.  Eftersom det utifrån Umeå 

kommun finns fastställda målsättningar för hälsoinspiratörsarbetet, kan det antas vara 

kommunikationen som är bristfällig. Om dessa målsättningar skulle kommuniceras på ett 

tydligare sätt parterna emellan, kan det antas medföra att uppdraget skulle uppfattas mer 

betydelsefullt och bli mer framgångsrikt. Detta hade möjligtvis även kunnat medverka till att 
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hälsoinspiratören känt sig tryggare och mer engagerad i sitt uppdrag, genom att veta vad som 

förväntas av dem.  

Det är tänkbart att till följd av att uppdraget är oavlönat, anser chefen det mindre relevant att 

följa upp och utvärdera hälsoinspiratörens arbete. Uppföljning och utvärdering av 

hälsoinspiratörsverksamheten är sannolikt mycket viktigt att genomföra, för samtliga berörda. 

Det kan exempelvis vara betydande för chefen att få klarhet i om uppdraget är framgångsrikt, 

och därmed värt att ge utrymme. En noggrann uppföljning och utvärdering kan möjligen även 

påverka medarbetare på ett positivt sätt och uppmuntra dem till att delta i de aktiviteter som 

anordnas. Framförallt kan det antas vara av stor vikt för hälsoinspiratören att ett 

utvärderingsarbete bedrivs, då denne får möjlighet att följa upp sitt arbete och kan bli 

ytterligare motiverad att fortsätta. 

Hälsoinspiratörerna beskriver att det i nuläget genomförs en mindre utvärdering i samband 

med fortbildningarna, vilket uppskattas av hälsoinspiratörerna. Fortbildningstillfällena ger 

möjlighet till erfarenhetsutbyte genom feedback och respons.  Utifrån detta kan det antas att 

ytterligare utbildningstillfällen skulle vara värdefullt för hälsoinspiratören själv och dennes 

uppdrag. Förslagsvis hade en utvärdering kunnat omfatta medarbetarna, där dessa via enkät 

skulle kunna ges möjlighet att uttrycka sig kring hälsoinspiratörens uppdrag. En sådan 

utvärdering skulle även kunnat kompletteras med uppföljande samtal, för att ta reda på hur 

hälsoinspiratörsverksamheten påverkar individen och arbetsgruppen. 

Sammantaget kan uppdraget konstateras vara värdefullt både för enskilda individer och för 

organisationen, i synnerhet med avseende på förbättrad hälsa. Tydligare ramar och riktlinjer 

antas däremot kunna underlätta och bidra till att uppdraget skulle kunna genomföras på ett 

mer tillfredsställande sätt både för uppdragsgivare och uppdragstagare. 

Enligt vår bedömning bör uppdraget vara avgränsat och väl definierat så att båda parter 

(arbetsgivare och arbetstagare) är klara över vilka förväntningar, befogenheter och krav som 

följer med uppdraget. Det är tänkbart att en tydligare arbetsbeskrivning även skulle öka 

arbetsgivarens möjligheter till uppföljning, utvärdering och planering för individuell 

kompetensutveckling av hälsoinspiratörens insats inom ramen för uppdraget. 

Att uppfatta och förstå sig i relation till uppdraget  

Hälsoinspiratörerna uppfattar att deras roll på arbetsplatsen inte har förändrats nämnvärt sedan 
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de tog sig an uppdraget. De ser sig som en naturlig del av arbetsgruppen, men vill ändå 

fungera som ett stöd för medarbetarna. Det kan antas vara en fördel att hälsoinspiratörerna 

redan är bekant med sina arbetsplatser. Detta torde också innebära att de har större 

medvetenhet om vad just deras arbetsplatser är i behov av med avseende på hälsofrämjande in 

satser. Olika arbetsplatser kan konstateras ha olika förutsättningar och vara i behov av olika 

insatser, varför det är positivt att hälsoinspiratören känner till den egna verksamheten och 

genom det kan anpassa rollen efter rådande arbetsvillkor. 

 

Hälsoinspiratörerna uppfattar vidare att de i sin roll har till uppgift att motivera medarbetarna 

till aktivitet och hälsosamma beteenden. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är väsentligt 

att en person som rekryteras till hälsoinspiratör har förmåga att motivera andra, varför 

hälsoinspiratören bör ha kunskap kring olika faktorer som motiverar medarbetarna. Grunden 

för att hälsoinspiratörsverksamheten ska bli lyckosam bör vara att medarbetarna ansluter och 

är delaktiga i det som hälsoinspiratören anordnar, därför är det viktigt att hälsoinspiratören 

lyckas med att motivera dem. Här bör därför belysas att det är viktigt att arbetsgivaren 

erbjuder hälsoinspiratörerna adekvat utbildning, för att de ska bli säkrare i sin roll som 

hälsoinspiratör, och ha möjlighet att göra uppdraget mer framgångsrikt.  

Utifrån att hälsoinspiratörerna beskriver att de inte har förändrats som individer i och med 

uppdraget, kan det uppfattas som att rollen i sig inte medfört att de upplever sig ha en högre 

status på arbetsplatsen jämfört med övriga medarbetare. En fördel med det kan vara att 

hälsoinspiratören lättare kan motivera sina medarbetare och skapa trygghet, genom att denne 

ser sig som en i gruppen.   

En viktig del i hälsoinspiratörens roll är att hålla hälsoarbetet levande, vilket de utifrån 

studiens resultat kan konstateras göra. De kan vidare antas medverka till att det 

hälsofrämjande arbetet inte blir en avskild del på arbetsplatsen, vilket är gynnsamt för att 

kunna bedriva ett kontinuerligt hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen.  

I hälsoinspiratörens roll ingår att informera medarbetarna om hälsa och hälsofrämjande 

aktiviteter. Därmed är tanken att de ska kunna medverka till nya kunskaper hos medarbetarna 

som på sikt ska kunna leda till förändring. Hälsoinspiratörerna fungerar som en länk mellan 

arbetsgivaren och medarbetarna, och uppfattar sig själva medverka till diskussion kring hälsa i 

det vardagliga arbetet. Eftersom det är konstaterat att det är viktigt att implementera 
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hälsoarbete på alla nivåer i en organisation, kan slutsatsen dras att hälsoinspiratören kan 

fungera som en central del i detta arbete. Genom att hälsoinspiratörerna är en naturlig del av 

arbetsplatsen, antas de kunna bidra till att integrera det hälsofrämjande arbetet i det dagliga på 

arbetsplatsen. Detta kan i förlängningen medverka till en friskare arbetsplats.  

Det är relevant att hälsoinspiratörerna är medvetna om vad och hur de förmedlar information 

till arbetsgruppen. Det kan antas som en avgörande del i om rollen ska bli framgångsrik och 

om gruppen ska ta till sig det. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tydligt kommunicerar 

med hälsoinspiratören och stöttar dem i det som ska föras ut till arbetsgruppen.  

Hälsoinspiratörerna kan bidra till att arbetsgruppen får bättre sammanhållning och gemenskap 

genom att de gör aktiviteter tillsammans. Dessa uppfattar det som betydande att ha en positiv 

inställning till rollen, vara intresserad och driven. De upplever en möjlighet att kunna påverka 

medarbetarna till att främja hälsan, men förstår också begränsningen med rollen, då det i 

slutändan är upp till varje individ om de vill ta del av hälsoinspiratörens bidrag. 

Hälsoinspiratörens eget intresse för rollen och uppdraget är också väsentligt eftersom mycket 

är upp till dem själva i hur uppdraget utvecklas. En positiv inställning kan antas medföra att 

de lättare kan påverka medarbetarna. En hälsoinspiratör som har förmågan att vara lyhörd för 

medarbetarna och deras behov torde vidare bidra till att de blir mer framgångsrik i denna roll.  

Slutsatsen kan dras att det inte bara är viktigt att nå ut med hälsobudskap till de som redan är 

intresserade på arbetsplatsen. De som mest behöver detta är troligen de som minst vill ta till 

sig budskapet. Hälsoinspiratören kan motivera och informera men de torde även ha 

pedagogisk kompetens i och med att de lyckas att motivera andra. Detta kan antas vara 

särskilt betydande för att på ett bra och pedagogiskt sätt kunna nå ut till många, och kunna 

motivera fler medarbetare. En ödmjuk inställning till rollen och till medarbetarna har stor 

betydelse för om hälsoinspiratörsverksamheten ska fungera och bli framgångsrik.  

Det bör belysas att hälsoinspiratörer går in i rollen med sitt egna synsätt på hälsa, vilket kan 

antas påverka deras roll. Genom att ha en viss syn på hälsa, formas även rollen som inspiratör 

genom att de prioriterar olika insatser och bidrar med olika kunskaper. Medarbetarna påverkas 

av vad hälsoinspiratörerna väljer att lyfta fram och dennes värderingar, vilket i de förlängda 

kan påverka hur framgångsrik denna verksamhet blir på arbetsplatsen. Därför är det viktigt för 

kommunen att tydligt kommunicera till hälsoinspiratörerna vad uppdraget och rollen bör utgå 
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ifrån. Utifrån resultatet kan dock slutsatsen dras att majoriteten går in med en helhetssyn på 

hälsa, vilket kan antas vara positivt inte bara för medarbetarna utan även för organisationen. 

Både för individernas och organisationens välmående kan det antas vara relevant att se till 

mer än de fysiska aspekterna på hälsa. Genom att hälsoinspiratörerna tycks ha en bredare syn 

på hälsa, kan det antas att de genom detta når ut till en bredare grupp, då det bland 

medarbetarna troligtvis finns skilda intressen och värderingar. Genom att även se till sociala 

faktorer som kan påverka hälsan, dras slutsatsen att hälsoinspiratörens roll kan bli mer 

gynnsam för arbetsplatsen.   

Att arbeta med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

Hälsoinspiratörernas motivation för uppdraget grundar sig i ett eget intresse. Utifrån detta kan 

det vara intressant att resonera kring om en ekonomisk ersättning hade påverkat motivationen 

till uppdraget. Det kan möjligen vara tänkbart att fler personer hade valt att ta på sig 

uppdraget till följd av detta och inte enbart utifrån ett eget intresse. Detta skulle eventuellt 

kunna påverka hälsoinspiratörens uppdrag på ett ogynnsamt sätt, genom fel fokus för 

uppgiften. Däremot är det även tänkbart att en ekonomisk ersättning för uppdraget hade 

kunnat bidra till att ytterligare motivera hälsoinspiratören, och medföra att denne då blir än 

mer engagerad i arbetet. Det råder dock en komplexitet i och med att hälsoinspiratörens arbete 

är oavlönat, samtidigt som det finns en strävan för att få friskare arbetsplatser. 

Hälsoinspiratörerna beskriver att de vill arbeta för att utveckla en bra arbetsplats med ett 

positivt klimat, där medarbetarna dessutom mår bra och har god hälsa. Detta uttrycks vara det 

som främst motiverar dem att arbete med sitt uppdrag. Vidare inspireras hälsoinspiratörerna 

av att få ta del av de utbildningar som kommunen erbjuder. Fler utbildningstillfällen kan 

utifrån detta tänkas vara positivt genom att dessa förhoppningsvis bidrar till att 

hälsoinspiratören blir tryggare i sin roll och känner att den är betydelsefull för deras 

verksamhet. 

Respons och feedback från chefen är ytterligare betydande faktorer för hälsoinspiratörernas 

motivation till uppdraget. Eftersom detta genomförs vid sidan om ordinarie tjänst och 

dessutom inte ger någon ytterligare ekonomisk ersättning, kan detta antas vara extra 

betydande för att motivera hälsoinspiratörerna. Mer avsatt tid för planering och genomförande 

av aktiviteter hade möjligen kunnat öka motivationen, då detta kan bidra till att 

hälsoinspiratören känner att uppdraget värdesätts inom verksamheten. Att arbetsgivaren 
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förstår vikten av att ge sitt stöd till hälsoinspiratörens uppdrag och även ger det utrymme, 

antas vara viktigt. Detta kan i förlängningen möjliggöra ett mer framgångsrikt hälsofrämjande 

arbete, och genom det en friskare organisation. Där har hälsoinspiratören en central och 

värdefull roll. 

8.2 Metoddiskussion  

Den kvalitativa forskningens kvalitet inkluderar hela forskningsprocessen, och säkras av 

begreppen reliabilitet och validitet. Inom den kvalitativa studien är dessa begrepp 

sammankopplade, och reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

En studies tillförlitlighet, reliabilitet, baseras på om en studie kan upprepas och få samma 

resultat. Det visar vidare på om mätinstrumentet är användbart (Kvale, 1997). Denna studie 

anser vi vara tillförlitlig genom att mätinstrumentet (intervjuguiden) är anpassat utifrån 

angivet syfte. Intervju som metod, med semi-strukturerade frågor, ansåg vi lämpligt då syfte 

och frågeställningar avsåg att hälsoinspiratörernas subjektiva beskrivningar och uppfattningar, 

vilket passar den kvalitativa metoden. Reliabiliteten stärktes vidare genom att vi i 

metodavsnittet har försökt att noggrant beskriva hur vi systematiskt har gått tillväga i 

genomförandet av studien.  

 

Inför intervjuerna genomfördes en grundlig förberedelse i form av inläsning samt 

genomförande och sammanställning av två pilotintervjuer.  Vi var noga med att i samband 

med intervjutillfällena inte ställa ledande frågor. Detta sammantaget stärker enligt vår 

bedömning tillförlitligheten. Validiteten i en studie visar på dess giltighet, och om det som var 

tänkt att mätas faktiskt var det som undersöktes. Det visar också hur relevant en mätning är 

(Kvale, 1997). Validiteten delas in i två kategorier, intern och extern validitet. Den interna 

validiteten visar hur väl ett resultat stämmer överens med verkligheten, och den externa 

validiteten handlar om graden av generaliserbarhet. Detta innebär att slutsatser av resultatet i 

studien går att koppla även till personer som är utanför undersökningen (Patel & Davidson, 

2003). Denna studie mäter det den avser att mäta genom att den exempelvis gav möjligheten 

att visa på hälsoinspiratörernas beskrivningar och uppfattningar kring dem själva och 

uppdraget. Däremot hade möjligen validiteten kunnat utökas genom att jämföra med en annan 

metod som undersökt samma sak, men på grund av tidsutrymmet fanns inte den möjligheten i 
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denna studie. 

 

Studiens validitet kan bedömas utifrån ett antal av Kvales (1997) sju stadier. Studiens 

intervjuguide utformades från tidigare forskning för att öka validiteten. Dessutom utvecklades 

en förförståelse för området, och relevant forskning och begrepp användes. Forskningen anses 

kunna medföra kunskap som är gynnsamt för både de berörda intervjupersonerna, men även 

för organisationen, vilket medför att studien är valid i etisk mening. Ett möjligt fel under 

intervjuerna kan tänkas vara att intervjupersonerna svarar det de tror sig förväntas svara, 

vilket skulle minska studiens validitet. Inför intervjuerna informerades intervjupersonerna om 

att vi studerade vid Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå universitet, vilket kan ha bidragit 

till att deras svar kan ha påverkats av att vi utgett oss för att vara ”idrottsmänniskor”.  

Däremot kan detta även ha stärkt vår trovärdighet som ”kunniga” på fältet. Genom att i förväg 

utlova konfidentialitet, och bekräftat att intervjupersonerna inte omnämns med sina riktiga 

namn, menar vi att det sannolikt har bidragit till att intervjupersonerna kunnat känna sig 

trygga och våga svara ärligt och uppriktigt på frågorna. Det vill vi mena ökar studiens 

kvalitet. 

8.3 Studiens bidrag  

Undersökningen syftade till att granska och analysera hur hälsoinspiratören identifierar sig 

med sitt uppdrag. Studien har förhoppningsvis bidragit till att lyfta fram och belysa begreppet 

och rollen som hälsoinspiratör. Vidare är en önskan att undersökningen har uppmärksammat 

rollen som hälsoinspiratör och hur den vidare kan ses som ett verktyg i ett hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen.  Studien kan ses som värdefull för verksamheter där hälsoinspiratörer 

redan finns etablerade, genom att visa på vad som motiverar hälsoinspiratörerna i deras 

uppdrag, samt viktiga förutsättningar för deras arbete. Vår förhoppning är att undersökningen 

ska kunna bidra till att väcka ett intresse bland liknande verksamheter som ännu inte har 

implementerat hälsoinspiratörersuppdrag. Detta område har som vi tidigare konstaterat behov 

av fler vetenskapliga studier. Vår uppsats kan i den meningen betraktas som ett bidrag i rätt 

riktning.  

8.4 Förslag på vidare forskning 

Studien avgränsades till att endast omfatta hälsoinspiratörer inom Umeå kommuns 

socialtjänst. För att erhålla en vidare bild och ta del av ytterligare uppfattningar kring 

hälsoinspiratörens uppdrag hade förslagsvis undersökningen även kunnat omfattas av 
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medarbetare och chefer. Detta hade i sin tur möjligen visat på om det råder en samsyn eller 

skilda åsikter kring uppdraget och rollen som hälsoinspiratör. Undersökningen hade med 

fördel även kunnat genomföras inom andra yrkeskategorier, för att därefter ställas i relation 

och jämföras med denna studie, vilket eventuellt skulle klargöra om det råder skilda synsätt 

och värderingar gällande hälsoinspiratörsverksamheten. För att vidare utveckla studien hade 

den kunnat kompletteras med en kvantitativ enkätstudie. Detta för att få en grundläggande 

kartläggning av vem hälsoinspiratören är, exempelvis ålder, kön, befattning och bakgrund.  
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     Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

      -    Presentera intervjuns upplägg och syfte, samt ge följebrev 

      -    Är det okej att intervjun spelas in? 

      -    Fråga om eventuella frågor 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite om ditt arbete här, hur länge har du jobbat och vad jobbar du med? 

 Hur länge har du varit hälsoinspiratör? 

 Hur kom det sig att du blev hälsoinspiratör?  

 Har du/ är du fysiskt aktiv? Intresse för motion och idrott? 

 - I så fall på vilket sätt? Vilken typ av idrott?  

      -     Har du några tidigare erfarenheter av ledarskap? (inom idrott och hälsa?)   

Hälsoinspiratörens uppdrag 

      -     Vill du berätta om ditt uppdrag som hälsoinspiratör? 

      -     Hur många vänder sig ditt hälsoinspiratörsarbete till? 

      -     Fick du någon förberedelse inför uppdraget? Om isåfall vad?  På vems initiativ, vad    

 omfattade förberedelserna? (utbildning)      

     -    Får du någon kompensation för uppdraget? (ex. Ekonomisk, tid, eller på annat sätt/ 

 andra förmåner?) Om vad isåfall? 

     -    Finns det några övergripande mål med hälsoinspiratörsarbetet har du några egna? 

         - Anser du att dessa mål är lätta eller svåra att eftersträva/förstå? Vad hade kunnat  

förbättras? 

      -    På vilket sätt arbetar du praktiskt med uppdraget som hälsoinspiratör? 

      -    Finns det något du gör på fritiden, förbereder hemma? 

      -    Kan du uppskatta hur många timmar per vecka/ månad som du lägger ner på 

uppdraget?  

      -    Hur fungerar det  praktiskt på arbetsplatsen? (med arbetsgruppen och uppgifter) 

       -   Vem bestämmer när och i vilket omfattning hälsoinspiratörsarbetet sker?? 

           

 Hälsofrämjande arbetsplats 

- Vad är hälsa för dig? Vad är ett hälsosamt levnadssätt? 



 

 

 

- Vad tycker du att en hälsofrämjande arbetsplats innebär? 

-     Vilka möjligheter anser du att ett hälsofrämjande arbete kan bidra med på 

arbetsplatsen?(vad är positivt) 

-     Upplever du att er arbetsplats är hälsofrämjande?, I så fall på vilket sätt?  

 

 Hälsoinspiratören identifierar sig med sitt uppdrag  

- Har du någon/något som inspirerar/motiverar dig som hälsoinspiratör? Om vem, vad 

varför då ? 

-     På vilket sätt tror du att en arbetsplats med en hälsoinspiratör kan skilja sig från en 

som inte har det? 

      -     (Hur) upplever du att du kan bidra till en hälsofrämjande arbetsplats? 

      -    Kan du beskriva om ert arbetsklimat har utvecklats på något sätt sedan ni började med 

 hälsoinspiratörsverksamheten? 

      -     Kan du se att hälsoinspiratörsverksamheten kan ha bidragit till mer ”prat” om hälsa? 

      -     Vad anser du är viktiga för att kunna påverka någon att göra positiva förändringar?  

      -     Känner du att du kan påverka dina kollegor på något sätt genom din roll som 

 hälsoinspiratör? 

 -  Vad är det som du vill påverka helst?  

 - Vilka förändringar är det du vill åstadkomma på individnivå/på 

 organisationsnivå?  

 - Hur väl stämmer det överens med din arbetsgivares mål?  

 - Hur väl stämmer det överens med de resurser som du har till ditt förfogande?

  

      -     Hur upplever du responsen/feedback av ditt arbete som hälsoinspiratör, från dina 

 kollegor? 

-   Har kunskaper på arbetsplatsen förändrats/påverkats till följd av 

hälsoinspiratörsarbetet? 

 -Isåfall på vilket sätt? 

-   Har attityder på arbetsplatsen förändrats/påverkats till följd av hälsoinspiratörens 

arbete? 

 -Isåfall på vilket sätt? 

      - Upplever du att din roll här på arbetsplatsen har förändrats sedan du blev 

 hälsoinspiratör? 



 

 

 

Motiv för att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen  

-    Hur upplever du ert arbetsklimat här på er arbetsplats? 

 - Vad är positivt/vad behöver förbättras? 

-    Vilka faktorer anser du är viktiga för att hälsoinspiratörsverksamheten ska kunna 

fungera bra inom er verksamhet?  

-   Känner du dig delaktig i utformandet av hälsoinspiratörsverksamheten? 

         - På vilket sätt? 

-   Kan du beskriva hur samarbetet mellan dig som hälsoinspiratör tillsammans med 

kommunen fungerar rent praktiskt? 

                      - Hur upplever du deras stöd? 

- Vill du beskriva samarbetet tillsammans med chef/ledare ut, i detta 

hälsoinspiratörsarbete? 

         - Hur fungerar det rent praktiskt? 

         - Hur upplever du stödet? 

-     Hur upplever du respons/feedback på ditt arbete som hälsoinspiratör, från chef/ledare? 

-     Känner du att tillräckligt med tid/utrymme ges för ditt hälsoinspiratörsuppdrag? 

-     Finns det något som försvårar/hindrar ert arbete med att arbeta hälsofrämjande 

 

Utveckling  

- Utvärderas detta arbete på något sätt? 

- Tycker du att något behöver utvecklas och förbättras för att du som hälsoinspiratör ska 

göra ett ännu bättre arbete? (tid, resurser, utbildning osv) 

- På vilket sätt hade utbildningen kunnat utvecklats? (mer material, fler 

utbildningstimmar/tillfällen, tydligare information) 

- Vad skulle kunna förbättras på intranätet för att öka dina förutsättningar att genomföra 

ett bra arbete? 

 

Avslutning 

- Innan vi avslutar, har du några funderingar/frågor? 

- Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Till dig som intervjudeltagare: 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hälsoinspiratörer  
och dess uppdrag inom Umeå Kommun.  
 

De uppgifter som framkommer genom intervjuer kommer enbart att 
användas i forskningssyfte. Deltagandet är anonymt och frivilligt, och du 
har rätt att avbryta medverkan när som helst under studiens gång.  
 

Du som intervjudeltagare är mycket värdefull för vårt examensarbete, 
och tillsammans kan vi förhoppningsvis bidra till ny intressant kunskap 
som utvecklar hälsoinspiratörsarbetet.  
 
Examensarbetet beräknas vara färdigt i början av juni 2011, då är det 
möjligt för dig att ta del av resultatet.  
 

Tack för din medverkan!  
/ Malin Larsson och Elin Ålander 

 
Vid funderingar, kontakta; 
Malin 070-2180XXX 
Elin 070-2719XXX 
 


