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Abstract    
 

The purpose of this study was to analyze in what extent Umeå municipality health coaches 

uses their policy “work environment, health and rehabilitation” in social services workplaces. 

Furthermore was the purpose to analyze the policy “work environment, health and 

rehabilitation” with help from Bacchi’s policy analyzing model. The study was based on a 

qualitative design and involved seven health coaches from the social service. Interviews were 

conducted and analyzed with sentence concentration. The result showed that it differs from 

person to person on which view on health they have and what they believe represent health 

promoting work. Most of the interviewees notions and understandings of health and health 

promoting work are however the same as the municipality’s. The health coaches follow the 

municipality’s directions on how the assignment should be executed, though they vary in the 

degree of engagement. Furthermore, all of the interviewees experience that they have the 

support from the municipality that they need. A few of them though lack the support from 

their leader. Finally, the result from the policy-analyze showed that Umeå municipality’s 

problem was that their quality of work was inadequate. It also showed that the municipality 

put a lot of responsibility on the leaders, but that they should take more accountability 

themselves.  
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1. Inledning 
 
“Put soul into your work, and joy and health will be yours.” (Hubbard, 2011) Med det menar 

Martin Luther att arbete kan ge både hälsa och lycka. Även Stenbeck och Persson (2006) 

redogör att förvärvsarbete anses vara hälsofrämjande, men det kan också orsaka sjukdom och 

besvär som i värsta fall leder till sjukskrivning eller förtidspensionering. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2004) har de Svenska arbetsmiljörelaterade villkoren under 2000-talet 

förbättrats i många avseenden. I deras studie framgår exempelvis att både män och kvinnor 

upplever att de har större möjlighet att styra sina arbetsuppgifter och kvinnorna anser 

dessutom att det finns bättre utrymme till utveckling på sitt jobb. Däremot har faktorer som 

monotont arbete, dåliga arbetsställningar och brist på inflytande försämrats sedan tidigare 

undersökningar. I 2009:s undersökning visar resultaten däremot på att dessa faktorer i 

arbetsmiljön sakta går mot en förbättring igen i relation till den tidigare studien 

(Arbetsmiljöverket, 2010a).          

 

Enligt Stenbeck & Persson (2006) påverkades den psykosociala arbetsmiljön negativt i och 

med stora organisationsförändringar under 1990-talet. Sedan början av 2000-talet har dock 

antalet sjukskrivningar minskat men siffran är fortfarande hög. Kommunala yrken till 

exempel inom sjukvård, läraryrken och servicearbeten är extra utsatta för psykisk och fysisk 

stress, vilket i längden kan leda till långvariga sjukskrivningar. Umeå kommun är en av de 

kommuner i Sverige som har allra högst antal sjukskrivningar (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2008).   

 

För att minska ohälsa krävs det enligt regeringen (2008) en förnyad folkhälsopolitik, där 

fokus bör ligga på hälsofrämjande insatser som exempelvis att förbättra sambandet mellan 

hälsans villkor och individens förutsättningar. År 2008 avsatte regeringen 115 miljoner kronor 

för detta ändamål och samma summa planerades även åren därpå att avsättas för att förbättra 

befolkningens hälsa. Vidare menar regeringen (2008) att det är viktigt att kommuner och 

landsting engagerar sig i folkhälsoarbetet för att ett lyckat förändringsarbete ska kunna 

komma till stånd. Umeå kommun (2010) redogör att ett av deras övergripande mål är att 

möjliggöra en god hälsa för samtliga kommuninvånare genom att försöka utjämna 

hälsoskillnaderna. Enligt kommunstyrelsen (2008) är det genom hälsofrämjande insatser som 

kommunen arbetar med att få invånarna att själva ta ansvar för sin hälsa. Kommunfullmäktige 
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i Umeå har valt att prioritera sex av de totalt elva nationella målområdena gällande folkhälsa. 

De utvalda områdena är delaktighet och inflytande, ekonomisk och social trygghet, trygga och 

goda uppväxtvillkor, goda matvanor och säkra livsmedel, ökad fysisk aktivitet samt minskat 

bruk av tobak och alkohol liksom ett samhälle fritt från dopning och överdrivet spelande. Till 

kommunens personalpolitiska mål hör dessutom att skapa hälsofrämjande arbetsplatser (Umeå 

kommun, 2009a). Enligt ovanstående forskning är bristande arbetsmiljö och ohälsa ett 

övergripande samhällsproblem. Vi har dock valt att studera arbetsmiljö och ohälsa i ett lokalt 

sammanhang, nämligen inom socialtjänsten i Umeå kommun.  

 

Inom Umeå kommun arbetar närmare tolv tusen personer (Statistiska centralbyrån, 2010). Av 

medarbetarna är 76 procent kvinnor. Socialtjänsten utgör en stor del av kommunen med sina 

drygt 4000 medarbetare. För att främja hälsan hos sina medarbetare arbetar kommunen med 

ett projekt som kallas hälsoinspiratörsverksamhet. Övergripande innebär det att en av 

medarbetarna utses till hälsoinspiratör och ansvarar därmed för att göra sin arbetsplats 

hälsofrämjande. Projektet startade i samband med Umeå kommuns höga sjukfrånvarotal i 

början på 2000-talet. Det lokala målet för Umeå kommun var att skapa en drastisk förändring 

i statistiken, genom att halvera sjukskrivningarna fram till år 2005. 

Hälsoinspiratörsverksamheten betraktades som en relevant och effektiv metod att stärka det 

per definition friska och nå ut till medarbetarna på ett smidigt sätt. (Personlig kommunikation, 

Åsa Ehnberg, 31 mars 2011) 

 

Åsa Ehnberg (Personlig kommunikation, 31 mars 2011) förklarar att en tvådagars 

grundutbildning skapades för att utbilda hälsoinspiratörerna. Emellertid visade det sig att det 

inte var realistiskt med en tvådagars utbildning för blivande hälsoinspiratörer på grund av 

rådande arbetsvillkor inom socialtjänsten i Umeå kommun. Utbildningen omarbetades därför 

till att endast omfatta en heldagsutbildning. För de hälsoinspiratörer som är grundutbildade 

erbjuds även möjlighet till fortbildning, men dessa tillfällen är få och äger endast rum en gång 

per termin. Enligt Anna Holm (Personlig kommunikation, 25 mars 2011) leder de få och korta 

utbildningstillfällena till att hälsoinspiratörernas insatser kan se mycket olika ut. Detta kan 

exempelvis leda till att hälsoinspiratörerna planerar sina insatser utifrån vad de själva anser 

vara bäst, vilket i sin tur kan leda till att de medvetet eller omedvetet frångår kommunens 

fastställda riktlinjer för hur det hälsofrämjande arbetet ska genomföras. Denna studie har 

därför för avsikt att bidra med kunskap till Umeå kommun om hur verksamheten praktiskt 

fungerar i förhållande till kommunens fastställda riktlinjer och förväntningar på 
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hälsoinspiratörernas arbetsinsatser. Studien kan även användas som underlag för andra 

kommuner med liknande verksamhet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Föreliggande studie har två syften. 1) Syftet med studien är dels att med hjälp av Bacchi’s 

analysmodell kritiskt granska Umeå kommuns policydokument för hälsa, arbetsmiljö och 

rehabilitering*. 2) samt att med hjälp av kvalitativ metod granska och analysera hur och i 

vilken omfattning hälsoinspiratörerna inom socialtjänsten tillämpar policydokumentet samt 

riktlinjerna för hälsoinspiratörsverksamheten* i praktiken. Frågeställningar som fokuseras är:  

- Hur beskriver hälsoinspiratören sin syn på hälsa i förhållande till kommunens syn på 

hälsa? 

- Hur beskriver hälsoinspiratören sitt och arbetsplatsens hälsofrämjande arbete i 

förhållande till kommunens syn på hur det ska bedrivas?  

- Vilka uppfattningar har hälsoinspiratören om sin roll i uppdraget?  

- Hur beskriver hälsoinspiratören det stöd som finns till förfogande för att uppnå målen 

med verksamheten? 

* Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering kommer att behandlas i 

avsnittet bakgrund.  

* Hälsoinspiratörsverksamheten kommer att redogöras i studiens bakgrund.    

2. Bakgrund 
 

2.1 Hälsa på arbetsplatsen 
 

Arbetslivet har på senare år förändrats och kräver idag mer utbildning och ökad anpassning 

efter nya villkor (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Stenbeck och Persson (2006) består 

en fjärdedel av arbetsmarknaden av sociala institutioner. Enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2011) är arbetsplatsen en viktig arena för att skapa hälsofrämjande insatser. Vidare är 

arbetsmiljön ”… viktig för enskilda individers hälsa och välbefinnande, för verksamheternas 

utveckling och därmed även för förutsättningarna för tillväxt.” (Statens folkhälsoinstitut, 

2011, s. 6) Arbete sägs alltså vara hälsofrämjande men kan också skapa försämrad hälsa på 

grund av till exempel stress, höga krav, arbetsolyckor och vissa anställningsformer. Arbete 
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har även möjligheten till att skapa samma förutsättningar för alla, oavsett ålder, kön och 

etnicitet. Idag upplever kvinnor till större del än män att deras arbetsvillkor och hälsa är 

bristfälliga. Däremot upplever kvinnor högre grad av socialt stöd i arbetet och att de får 

vidareutbildning. Lågutbildade trivs generellt sämre med sitt arbete än vad högutbildade gör. 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011) Under 1990-talet skedde stora organisationsförändringar då 

även den psykosociala arbetsmiljön drastiskt försämrades. Förbättringar har skett men 

problemen med den psykosociala arbetsmiljön är fortfarande större än vad de var på 1990-

talet (Stenbeck & Persson, 2006). 

 

Enligt Lidwall och Marklund (2011) uppnåddes antal sjukskrivningar i Sverige pågående 

längre än 60 dagar år 2002 till 160 000 för kvinnor och 90 000 för män. Därefter har 

sjukskrivningar minskat igen och 2008 var antalet lägre än någonsin tidigare. 

Försäkringsordningen för långa sjukskrivningar och kompositionen av arbetskraft påverkar 

inte antalet långtidssjukskrivningar. De anser däremot att arbetstagarnas hälsa, 

arbetsförhållanden och alkoholförsäljning i större grad påverkar antalet 

långtidssjukskrivningar (Lidwall & Marklund, 2011). Att minska sjukfrånvaron tillhör ett av 

de mål som hälsofrämjande aktiviteter strävar efter att uppnå. Ökad effektivitet, produktivitet, 

hälsa och ekonomisk vinning är exempel på övriga mål. (Conrad & Tangen, 2009)  

 

En attraktiv arbetsplats utgörs enligt Conrad och Tangen (2009) av tre faktorer: attraktivt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden. Dessa faktorer 

innefattar bland annat variation, handlingsfrihet, status, KASAM, social kontakt, ledarskap 

och den fysiska arbetsmiljön. Arbetsplatsen ska också ”möjliggöra utvecklandet av beteenden 

som främjar hälsa” (s. 34). En konfliktfri arbetsplats är inget att rekommendera eftersom 

konflikter ofta resulterar i förändring och nya insikter. Rädslan för konflikter kan göra att 

medarbetare inte vågar framföra sina åsikter eller idéer utan väljer att fokusera på att hålla en 

god stämning. Att en individ anpassar sig efter normgivande åsikter är inte heller en ovanlig 

företeelse. (Conrad & Tangen, 2009) Vidare lyfter Conrad och Tangen (2009) problematiken 

med vad som är etiskt acceptabelt inom det hälsofrämjande arbetet. De menar att det alltid är 

känsligt med vad som får göras, enligt lag och rådande samhällsvärderingar och vilken rätt det 

finns att bedriva hälsoarbete, samtidigt som det är ”oetiskt att inte skapa förutsättningar för 

bättre hälsa och livskvalitet.” (s. 39)  
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Att skapa en känsla av sammanhang (KASAM) på arbetsplatsen bör enligt Conrad och 

Tangen (2009) vara i fokus för att vidare kunna skapa hälsa. Begreppet KASAM kommer 

vidare behandlas under rubriken ”centrala begrepp och definitioner”. För att personer på 

arbetsplatsen ska känna begriplighet måste de till exempel förstå hur deras arbetsroll och 

arbete är kopplat till medarbetarnas. På så sätt får individen en ”förståelse för att hon är en del 

av helheten.” (Conrad & Tangen, 2009, s. 49) För att känna hanterbarhet får kraven på 

medarbetaren inte vara för stora. Vidare måste medarbetaren ha tillräckligt utrymme för att 

fatta beslut. Meningsfullhet uppnås genom att medarbetaren är delaktig i beslutsfattande som 

är socialt värdesatt och att hon har frihet att själv ta beslut, bestämma arbetstakt och välja 

arbetsuppgifter. Chefen är ”en av de främsta arbetsmiljöfaktorerna på arbetsplatsen.” (Conrad 

& Tangen, 2009, s. 67) Bra ledarskap på arbetsplatsen är därmed en förutsättning för att 

medarbetarna ska ha hälsa, och då är relationen mellan chef och medarbetare av största vikt. 

(Conrad & Tangen, 2009) Enligt Björkman och Carlsson (2006) är en chef som har tillit och 

tar hänsyn till sina medarbetare ännu en faktor som bidrar till en god känsla av sammanhang. 

Chefen bör anpassa sin ledarstil efter vad situationen kräver. Positiv feedback, stressymptom 

och yrkets värderingar och riktlinjer är andra faktorer som väsentligt påverkar känslan av 

sammanhang. Otillräckliga resurser till exempel i form av bristfälligt ledarskap kan leda till 

stress. Det finns studier som antyder på att feedback kan förebygga stress. Det finns två 

sorters feedback, positiv och negativ. Positiv feedback uppfattas oftare korrekt än negativ 

feedback, vilket kan bero på att negativ feedback till större del väcker känsloreaktioner hos 

mottagaren än vad positiv feedback gör. Feedback i form av uppnått resultat och vilka mål 

som förväntas ökar prestationen. Ens persons engagemang och rolltydlighet ökar också om 

återkoppling finns. (Björkman & Carlsson, 2006) Motivation är ytterligare en faktor som 

påverkar känslan av meningsfullhet på arbetsplatsen (Conrad & Tangen, 2009). 

2.1.1 Motivation på arbetsplatsen  
 

Nedersta steget på trappan är fysiologiska behov, vilka 

är grundläggande behov såsom hunger och törst. Dessa 

behov styr en persons ”… tankar, beteenden och bidra 

till känslor av smärta, illamående och obehag.” 

(Conrad & Tangen, 2009, s. 61) På arbetsplatsen är det 

därför viktigt att arbetarna får gott om tid till raster och 

lunch för att ha möjlighet till att äta och återhämta sig.  

Löner och förmåner utgör också en del av att tillgodose   
Källa: Conrad & Tangen (2009) 

Omarbetad av: Robertsson & Söderström (2011) 
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detta behov. Säkerhetsbehovet innefattar materiell och känslomässig trygghet. I en 

arbetssituation uppnås detta behov genom att medarbetarna får utbildning och övning för att 

bli trygga i sina arbetsuppgifter. Kontaktbehovet är behovet av relationer och 

grupptillhörighet. På en arbetsplats kan personalfester bidra till detta. Ännu viktigare är det 

dock att skapa möjligheter för lagarbete. Uppskattningsbehovet är viktigt att uppfylla för att 

inte känna hjälplöshet och underlägsenhet. Genom att stärka självförtroendet hos medarbetare 

tillgodoses detta. Belöningssystem kan vara ett sätt att öka självförtroendet hos medarbetarna 

på arbetsplatsen. Självförverkligande behovet kan inte tillfredsställas förrän de övriga fyra 

behoven är tillgodosedda. När de övriga är uppfyllda blir det viktigt att följa sina personliga 

mål för att inte bli rastlös. På arbetsplatsen går detta att motverka genom att erbjuda ”… 

utmanande arbetsuppgifter, självständiga uppgifter, arbetsrotation och utbildning, för att på 

det viset hjälpa dem att uppnå sina självförverkligande mål.” (Conrad & Tangen, 2009, s. 62)             

2.1.2 Arbetsmiljön inom kommun och landsting 
 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är arbetet inom kommun och landsting mer stressigt och 

psykiskt ansträngande än inom andra sektorer. Yrken som är extra drabbade av dessa 

förhållanden är bland annat lärare, fritidspedagoger, servicearbetare samt hälso- och 

sjukvårdspersonal. Även i Arbetsmiljöverkets (2010a) rapport om arbetsmiljön går det att 

utläsa att kommunala yrken är utsatta för stora påfrestningar på jobbet, dels fysiskt men även 

psykosocialt. För mycket att göra är vanligt inom hälso- och sjukvården och bland lärare och 

fritidspedagoger. Arbeten där interaktion med andra är vanligt förekommande upplevs 

psykiskt påfrestande. Trots detta upplever de flesta inom dessa yrken att deras arbete är 

meningsfullt (Arbetsmiljöverket, 2010a).  

 

Vårdyrken är en av yrkesgrupperna där psykosociala problem är vanligt förekommande. 

Övertid, sjuknärvaro, tidsbrist, problem att koppla bort jobbet under fritiden, små möjligheter 

till att bestämma arbetstakt och otillräckligt stöd från chefen är relativt vanligt bland både 

män och kvinnor i denna yrkesgrupp. Dessutom visar omsorgsyrken "... på höga andelar av 

kroppslig trötthet. Detta är yrken där en stor del av det dagliga arbetet består av kontakt med 

andra människor och dessutom ofta är kroppsligt ansträngande med tunga lyft." 

(Arbetsmiljöverket, 2010a, s. 72) Arbetsmiljöverket (2010b) redogör, i sin årsredovisning om 

arbetsorsakade besvär, att 23 procent av kvinnorna respektive 17 procent av männen har 

upplevt besvär under det senaste året. Detta ger en siffra på totalt 870 000 besvär och orsakas 
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främst av fysisk belastning, stress och psykisk påfrestning. Som tidigare nämnts tillhör Umeå 

kommun en av de kommuner med allra högst andel sjukskrivningar (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2008). 

2.2 Centrala begrepp och definitioner 
 

 

 

 

Nedan förklaras svårtydiga begrepp och definitioner som berör studien. Dessa har valts ut då 

de har störst relevans i förhållande till Umeå kommuns hälsoarbete och kommer behandlas 

vidare i analysdelen i resultatet.  

2.2.1 Hälsa och det salutogena synsättet   
 

 
World Health Organization’s (WHO, 1946) definition på hälsa: “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” (s. 

2) Definitionen innebär att hälsa är ett komplext begrepp där både fysiska, psykiska och 

sociala delar spelar in. Vidare illustrerar citatet att hälsa inte nödvändigtvis är synonymt med 

att vara frisk.  

 

Enligt Medin & Alexandersson (2000) kan hälsa ses utifrån tre olika synsätt, vad hälsa är, hur 

hälsa uppnås eller en blanddiskussion av de föregående. Författarna hävdar att det finns två 

övergripande inriktningar för hälsa, den biomedicinska och den humanistiska. I den 

biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom medan den humanistiska ser 

hälsa och sjukdom som två helt olika dimensioner. Således kan en per definition sjuk person 

fortfarande ha en god hälsa. En annan skillnad är att fokus ligger på hälsa istället för sjukdom 

i den humanistiska inriktningen. Till den humanistiska inriktningen hör den salutogena 

ansatsen, som innebär att hälsa skapas när en person har en känsla av sammanhang 

(KASAM). Grundtanken är följande:  

”Kaos och stress är alltid närvarande och det intressanta är inte vad som orsakar sjukdom utan 

hur vi, trots olika påfrestningar, kan ha hälsa. Hälsa och sjukdom utesluter ej varandra utan 

ska ses på ett kontinuum. Helhetssyn på människan. Hälsan är beroende av hur individen kan 

bemästra omvärlden. Fokus på vad som orsakar hälsa (salutogenes) i stället för på vad som 

orsakar sjukdom (patogenes)” (Medin & Alexandersson, 2000, s. 63) 

Som ovanstående citat visar, så ses sjukdom i det salutogena synsättet som något naturligt i 

människans liv, till skillnad från i det patogena synsättet. Det mest betydande är därför att 

identifiera hur en god hälsa kan uppnås trots olika prövningar. KASAM är ett viktigt 

individuellt verktyg för att bemästra olika påfrestningar och därmed skapa hälsa. KASAM 
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består av tre olika komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

ses som en slags kontrollkomponent och fokuserar på i vilken utsträckning en person kan 

förstå och förklara olika skeenden i livet. Hanterbarhet är en beteendekomponent som innebär 

att graden av tillgängliga resurser påverkar hur en individ mottar yttre stimuli. Det kan till 

exempel handla om i vilken grad individuella kunskaper eller stöd från sina närstående finns 

till förfogande. Meningsfullhet ses som en motivationskomponent med fokus på i vilken 

utsträckning en känslomässig mening upplevs, det vill säga om livet känns värt att leva trots 

utmaningar och påfrestningar. Ju starkare samband de tre komponenterna har med varandra, 

desto starkare KASAM. (Antonovsky, 2005; Medin & Alexandersson, 2000) Aaron 

Antonovsky (2005), upphovsmannen till KASAM, sammanfattar verktyget enligt följande 

citat:   

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” (s. 

46)   

2.2.2 Hälsofrämjande arbete 
 
 

 

Hälsofrämjande är enligt Medin och Alexandersson (2000) ett komplext begrepp som används 

på många olika sätt. Begreppet kan dels ses som en definition, dels som ett paraplybegrepp. 

Gemensamma drag i många definitioner är att ”Hälsofrämjande är aktiviteter för att främja 

hälsa, eller studier av sådana aktiviteter. Beskrivs ömsom som en process, ömsom som 

konkreta insatser, ömsom som mål.” (s. 113) De flesta definitioner syftar också till att ge 

individen möjlighet att själv kontrollera de faktorer som skapar hälsa. Begreppet 

hälsofrämjande kan även indelas efter geografisk hemvist och beroende på vilken 

samhällsstrukturell nivå det anses att hälsofrämjandet bör ske, till exempel på individ- eller 

samhällsnivå (Medin & Alexandersson, 2000).    

 

WHO’s (1986) definition av hälsofrämjande är nog den som haft mest inflytande genom åren 

och den lyder: 

 “Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, 

their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual 

or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or 

cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the 
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objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as 

well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the 

health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being.” (s.1) 

Hälsofrämjande arbete innebär enligt WHO (1986) mer än hälso- och sjukvård. Vidare menar 

de att hälsofrämjande arbete ligger i händerna på beslutsfattare inom samhällets alla nivåer 

och leder dem att ta sitt ansvar gällande hälsa och de hälsokonsekvenser deras beslut får. 

Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, biologiska, beteende- och miljöfaktorer kan alla 

vara skadliga för hälsan, men också främja hälsa. Hälsofrämjande arbete innebär enligt WHO 

(1986) en strävan efter att dessa faktorer ska verka positivt för hälsan. Hälsofrämjande arbete 

strävar också efter att hälsa ska vara rättvist. Det arbetas för lika rättigheter och resurser samt 

att minska klyftorna vad gäller hälsostatus. Alla ska ha rätt till att uppnå sin fulla 

hälsopotential genom att kunna ta kontroll över de faktorer som skapar hälsa. Ett steg i detta 

är att underlätta självförstärkning hos befolkningen i samhället (WHO, 1986).        

2.3 Umeå kommuns arbete för hälsa 

 

Umeå kommun arbetar utifrån hur hälsa kan uppnås enligt en tydlig salutogen ansats där 

KASAM utgör en viktig del. Komponenten begriplighet kan i detta fall innebära att 

personalen har kunskap om bland annat omvärlden, organisationen och den egna rollen. 

Feedback från chef, kollegor och brukare är minst lika viktigt för att uppfatta livet som 

begripligt. En hög grad av hanterbarhet hos medarbetarna kan uppnås genom att se till att 

resurser och stöd finns tillgängligt, både i form av människor och av verktyg. Att ge 

medarbetarna större påverkansmöjligheter på arbetsplatsen kan öka känslan av hanterbarhet. 

Likaså är medarbetarnas kompetens och känsla av att orka med arbetet viktigt att ha i åtanke. 

För att skapa meningsfullhet ute på arbetsplatserna måste personalen känna motivation för 

arbetet, genom att till exempel få en rimlig lön, få förmåner eller ha mål och visioner att 

sträva mot. Att arbetsplatsen omges av likartade värderingar när det gäller rättvis behandling 

och liknande förstärker medarbetarnas känsla av meningsfullhet. Meningsfullheten ökas 

givetvis också av positiva erfarenheter, goda relationer och trivsel ute på arbetsplatsen 

(Personlig kommunikation, Anna Holm, 1 april 2011). Enligt Åsa Ehnberg (Personlig 

kommunikation, 31 mars 2011) fungerar KASAM mer som ett chefsverktyg ute på Umeå 

kommuns arbetsplatser, än något som hälsoinspiratörerna använder, då det är cheferna som 

ansvarar för det övergripande hälso- och arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna.    
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Med utgångspunkt i det salutogena synsättet så arbetar Umeå kommun för en bättre hälsa 

utifrån flera olika projekt. Exempelvis genom tobaksförebyggande arbete, olika 

friskvårdserbjudanden och kom-i-gång program, personalklubben Sporren, internetsidan 

Formgivaren, företagsfriskvård och hälsoinspiratörsverksamhet (Personlig kommunikation, 

Anna Holm, 28 mars 2011) Nedan förklaras de olika projekten närmare, men fokus ligger på 

hälsoinspiratörsverksamheten som redogörs under ett separat avsnitt.  

 

Bland Sveriges vuxna befolkning har tio procent missbruks- eller beroendeproblem av något 

slag. Vidare är det 400 000 personer som är beroende av alkohol. De flesta av dessa personer 

finns inom arbetslivet. Nykter på jobbet är ett koncept som verkar för en alkohol och 

drogförebyggande arbetsmiljö. För att skapa en tobaksfri miljö erbjuder Umeå kommun sina 

medarbetare motiverande och rådgivande samtal, både individuellt och i grupp. År 2011 

erbjuder Umeå kommun gratis tobaksavvänjning som i ett led i deras koncept "tobaksfri 

arbetstid 2010-2011". Kommunen arbetar även mot en rökfri miljö genom att förbjuda 

rökning på arbetsplatser, förutom på angivna rökplatser. Det får heller inte förekomma någon 

försäljning av tobak i de verksamhetslokaler som är ägda eller hyrda av kommunen (Personlig 

kommunikation, Anna Holm, 28 mars 2011).  

 

Friskvårdserbjudanden finns hos kommunen, där medarbetare blir erbjudna motionskort på en 

valfri anläggning mot löneavdrag. Alternativt kan ett friskvårdsbidrag (max 600kr/år) ges. 

Kom-igång-program riktar sig mot medarbetare som är inaktiva och medarbetare som är i 

riskzonen för sjukskrivning och behöver hjälp för att komma igång och förändra sina 

motionsvanor. Programmet gör en hälsoprofilsbedömning och ger motiverande samtal för att 

sedan lägga upp en handlingsplan. Den anställde erbjuds därefter ett motionskort på en 

anläggning för att få testa att komma igång med träningen. Programmet avslutas med 

uppföljande samtal och efter 8 månader görs en ny hälsoprofilsbedömning (Personlig 

kommunikation, Anna Holm, 28 mars 2011).   

 

Sporren är Umeå kommuns personalförening och erbjuder samtliga medarbetare att delta i 

verksamheten. Det finns ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter att välja bland, som 

berör både kropp och rörelse, skapande och kreativitet samt själen. Ett annat spännande 

projekt som kommunen arbetar med är Formgivaren. Det är en hemsida som ger god 

individuell rådgivning om hur ens hälsa kan förbättras genom att tillämpa olika strategier. 

Umeå kommun erbjuder dessutom företagsfriskvård i samarbete med Feelgood Esculapen 
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FHV (Personlig kommunikation, Anna Holm, 31 mars 2011). 

 

Umeå kommun har gått från att tillämpa policyn i friskvård till att nu använda sig av den för 

hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering i sitt hälsofrämjande arbete. Detta eftersom hälsa ses som 

något större än friskvårdsbegreppet, som egentligen bara innefattar motionsaktiviteterna i sig 

(Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011).   

2.3.1 Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering   
 
 

Stadsledningskontoret (2010) redogör i sin policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering 

(bilaga 2) om vilken betydelse attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser har och hur dessa 

kan skapas. Umeå kommun definierar hälsa som en resurs, och menar att personal med god 

hälsa både mår och presterar bättre, något som individen men också företaget vinner på i 

längden. För att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser är det viktigt att chef och medarbetare 

strävar efter målet tillsammans. Kommunens hälsofrämjande arbete utgår från tre 

samverkande delar, det ska dels ”främja hälsa” men också ”förebygga ohälsa” och ”åtgärda 

ohälsa”. Hälsa främjas genom att först identifiera vad som skapar hälsa och sedan utveckla 

och förbättra möjligheterna till detta. Fokus ligger alltså på att förstärka det som redan 

fungerar bra, de så kallade friskfaktorerna, som får personalen att må bra, utvecklas och 

prestera. När det gäller att ”förebygga ohälsa” är det istället orsakerna till ohälsa som fastställs 

och försöker åtgärdas. Att ”åtgärda ohälsa” kan bland annat innebära rehabilitering och 

arbetsträning, för att personen sakteligen ska kunna återgå till arbetet och en god hälsa. Det är 

arbetsgivaren Umeå kommun som har det generella ansvaret för arbetsmiljön, men varje chef 

har för sig ansvar att följa kommunens mål om hälsoarbetet. Enligt policyn ska 

arbetsplatserna kännetecknas av följande sätt: ”En trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö, 

en arbetsmiljö som bidrar till hälsa och utveckling, ett öppet och tillåtande arbetsklimat, 

ledare och medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas.” (Stadsledningskontoret, 2010, s. 2).                  

 

 För att lyckas nå hälsofrämjande arbetsplatser är det viktigt att arbetet fokuserar på 

samverkan och ett systematiskt arbetssätt. Samverkan innebär att både organisation, 

arbetsplats och individ måste involveras för att kunna nå ett bra restultat. Det hälsofrämjande 

arbetet bör inte ses som en separat del, utan snarare som en del av det ordinarie arbetet i 

verksamheten (Stadsledningskontoret, 2010). Ett systematiskt arbetssätt karaktäriseras enligt 

följande:  
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”Undersöka arbetsförhållanden och medarbetares upplevelser via till exempel 

utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder och olika typer av mätningar, bedöma 

och analysera resultat, genomföra insatser och åtgärda brister, följa upp och kontrollera 

insatsernas effekt.” (Stadsledningskontoret, 2010, s. 3)    

Enligt Stadsledningskontoret (2010) skapas en hälsofrämjande arbetsplats genom att ha ett 

hälsofrämjande ledarskap respektive medarbetarskap i åtanke. En chef av denna karaktär bör 

vara öppen, fungera som medskapande och finnas nära till hands för sina medarbetare. Att 

bekräfta och uppmärksamma bra prestationer är minst lika viktigt som att visa stöd, tillit och 

omtanke mot medarbetarna. Chefen förväntas dessutom stimulera sin personal till ökat 

inflytande och ansvarstagande i verksamheten. Ett hälsofrämjande medarbetarskap innebär 

enligt Stadsledningskontoret (2010) att alla medarbetare ansvarar för att förstärka 

friskfaktorerna och att identifiera eventuell ohälsa, inte bara hos sig själv utan bland samtliga 

på arbetsplatsen. Det är allas ansvar att ge stöd och arbeta för ökad trivsel och gemenskap i 

sin verksamhet. För att kunna genomföra denna uppgift är det viktigt att samtliga i personalen 

känner till målen gällande hälsoarbetet, både verksamhetsmålen och de individuella. I policyn 

(bilaga 2) redogörs också vikten av att skapa personal som är oberoende av tobak, alkohol och 

andra droger. Att öka medarbetarnas förståelse om hur livsstilen påverkar hälsan är en viktig 

del i arbetet. (Stadsledningskontoret, 2010) 

2.3.2 Hälsoinspiratörsverksamheten 
 

 

 

 

 

I slutet av 1990-talet skulle kommunens friskvårdspolicy (Stadsledningskontoret, 1999) 

förankras och det var i den policyn som hälsoinspiratörsidén först presenterades, med 

inspiration från den tidens hälsoguru Jan Winroth (Personlig kommunikation, Anna Holm, 12 

maj 2011). Hälsoinspiratörsverksamheten startade dock först 2005 som ett försök till att sänka 

den då väldigt höga sjukfrånvaron. En utbildning för hälsoinspiratörerna sattes igång och 

pågick under totalt två dagar. För socialtjänsten var detta dock ett problem eftersom det inte 

fanns möjlighet för dem att delta på en så lång utbildning, vilket till nästkommande år 

resulterade i dagens endagsutbildning. (Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 

2011) 

 

För att förbättra medarbetarnas hälsa blir det allt vanligare att chefer tar hjälp av en 

hälsoinspiratör. Detta innebär att en av de befintliga medarbetarna utses till rollen som 

inspiratör och får alltså i uppgift att stimulera övriga på arbetsplatsen till en god hälsa. 
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Uppdraget kan exempelvis handla om att ge stöd, råd och uppmuntran, men också att planera 

och arrangera motionsaktiviteter för arbetsgruppen. Som tidigare nämnts genomgår alla nya 

hälsoinspiratörer en heldagsutbildning, med fokus på hälsan ur ett salutogent perspektiv. Det 

är dock vanligt att varje företag för sig bestämmer hur arbetet ska läggas upp på just deras 

arbetsplats. (Personlig kommunikation, Anna Holm, 25 mars 2011) 

Hälsoinspiratörsverksamheten är ett koncept skapat för att närma sig landstingets vision om 

att Västerbotten år 2020 ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning 

(Västerbottens läns landsting, 2009).  

 

Enligt Anna Holm (Personlig kommunikation, 28 mars 2011) ska det finnas en hälsoinspiratör 

på varje arbetsplats inom Umeå kommun och idag finns det ungefär 200 hälsoinspiratörer. 

Det är hälsoutvecklarna på Umeå kommun som har det övergripande ansvaret för 

verksamheten och som därmed ska stötta cheferna och hälsoinspiratörerna ute på 

arbetsplatserna i det hälsofrämjande arbetet. Att förmedla information, kunskap och 

inspiration är en viktig uppgift för hälsoutvecklarna. De är också dem som genomför 

grundutbildningen med alla nya hälsoinspiratörer och som ansvarar för kontinuerlig 

vidareutbildning en gång per termin. Chefen har i sin tur skyldighet att, utifrån Umeå 

kommuns policy, ansvara för arbetsplatsens hälso- och arbetsmiljöarbete. Detta innebär bland 

annat att möjliggöra för medarbetarna att själva ansvara för sin egen och sina medarbetares 

hälsa. Chefen bör också enligt Anna Holm (Personlig kommunikation, 28 mars, 2011) 

samarbeta med hälsoinspiratören och se till så att denne får möjlighet att öka sin kompetens 

inom området, exempelvis genom att delta på kommunens utbildningsträffar. Utbildningen tar 

enligt Åsa Ehnberg (Personlig kommunikation, 31 mars 2011) upp fyra hörnstenar som ska 

finnas på alla arbetsplatser. Dessa är; hälsoinspiratörer för verksamheter, hälsa på 

arbetsplatsträffarna, hälsa på utvecklingssamtalet och att hälsoarbetet ska dokumenteras i 

styrkortet. Att följa upp arbetet är av största vikt och chefen har till uppgift att göra detta vid 

arbetsplatsträffar och under utvecklingssamtal. Arbetsplatsträffarna är ett ypperligt tillfälle för 

chefen att visa att arbetet med hälsa är viktigt för att öka trivseln och arbetsglädjen, och även 

för att skapa ökad medvetenhet. (Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011) 

 

Hälsoinspiratören i sig har givetvis den viktigaste rollen i projektet, vilket ställer en del krav. 

Förutom ett gediget hälsointresse bör personen fungera rent psykosocialt i arbetsgruppen. En 

god kännedom om det hälsofrämjande arbetet är ett måste för att, tillsammans med chefen, 

kunna motivera övriga på arbetsplatsen att delta. Hälsoinspiratören ska fungera som ett stöd 
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för chefen att skapa god hälsa och arbetsmiljö bland personalen. (Personlig kommunikation, 

Anna Holm, 28 mars 2011) Viktigt att poängtera är att hälsoinspiratören ska arbeta med 

friskfaktorer, vilket betyder att fokus ska ligga på vad som får personalen att må bra och vad 

som fungerar. Det är inte hälsoinspiratörens jobb att ta hand om personer som mår dåligt, utan 

om så är fallet ska dessa hänvisas vidare till företagshälsovården eller liknande. (Personlig 

kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011) Det är hälsoinspiratörens ansvar att uppdatera 

sig med aktuell information på intranätet och från personalklubben Sporren, samt delta i 

fortbildningar och vidareförmedla informationen till medarbetarna. Även om de generella 

riktlinjerna för verksamheten måste följas, så bör hälsoinspiratören även se till den specifika 

gruppens behov. På kommunens intranät finns gott om inspiration och tips som 

hälsoinspiratören kan använda sig av. Det finns förslag på övningar, rörelsepausfilmer och 

Formgivaren, som är ett koncept som medarbetare kan ta del av och fungerar som ett 

komplement till övriga hälsofrämjande insatser. Förutom hälsoinspiratörernas egen 

internetsida så har de även tillgång till en tidning att prenumerera på. (Personlig 

kommunikation, Anna Holm, 25 mars 2011) Inom socialtjänsten har 

hälsoinspiratörsverksamheten funnits länge och ungefär 160 av Umeå kommuns befintliga 

hälsoinspiratörer arbetar på socialtjänsten arbetsplatser (Personlig kommunikation, Åsa 

Ehnberg, 31 mars 2011).   

2.3.3 Socialtjänsten 
 
 
 
 
 
 
 

Socialtjänsten i Umeå kommun tillhör socialnämnden (Umeå kommun, 2011) och har drygt 

4000 medarbetare (Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011). 81 % av dessa är 

kvinnor (Umeå kommun, 2009b). Socialtjänstens största yrkesgrupper är socialsekreterare, 

sjuksköterskor, undersköterskor och personliga assistenter (Umeå kommun, 2009b). 

Socialtjänsten arbetar för att:  

"... främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt verka 

för goda uppväxtförhållanden för barn och unga. Socialtjänstens verksamheter skall utföras 

med god kvalitet vilket bland annat innebär respektfullt bemötande, tydlighet, lättillgänglighet 

samt rättssäkerhet. Socialtjänstens personal och ledning skall ha god kompetens och en 

välfungerande arbetsmiljö."  (Umeå kommun, 2011)  

De grupper socialtjänsten har ansvar för är barn och unga i risk för att råka illa ut, 

missbrukare, äldre i behov av omsorg, funktionshindrade och personer som vårdar en anhörig 
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(Umeå kommun 2011). Umeå kommuns socialtjänst har som mål att vara Sveriges bästa 

socialtjänst år 2015 (Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011). 

3. Metod 
 
3.1 Sökmetod  
 
Studien inleddes med en litteraturgranskning som enligt Backman (2008) karaktäriseras av att 

tidigare forskning studeras och analyseras inom området. Detta gav en tydlig överblick över 

ämnet och skapade en bild över problemets betydelse. Vetenskapliga artiklar söktes i 

samlingsdatabasen EBSCO på Umeå universitetsbiblioteks hemsida för att hitta 

bakgrundsfakta om arbetsmiljö och sjukskrivningar. För att förbättra studiens kvalitet 

avgränsades sökningarna till engelska, peer-reviewed, full-text och artiklar publicerade senare 

än 2005. På sökorden ”work environment” AND ”sweden” hittades i socINDEX artikeln av 

Lidwall och Marklund (2011) och i Academic Search Elite artikeln av Stenbeck och Persson 

(2006). Det söktes även i Album på Umeå universitetsbiblioteks hemsida på sökorden ”hälsa 

på arbetsplatsen” och ”hälsa och KASAM” varvid böckerna av Conrad och Tangen (2009), 

Antonovsky (2005) samt artikeln av Björkman och Carlsson (2006) kunde finnas. 

 

Uppslag till relevant forskning om arbetsmiljö, arbetsorsakade besvär och sjukskrivningar har 

även hämtats och granskats från hemsidorna till Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och 

Sveriges Kommuner och Landsting. Från regeringens internetsida kunde propositionen om en 

förnyad hälsopolitik finnas. Umeå kommuns respektive Västerbottens läns landstings 

hemsidor användes för att hitta information om deras mål i hälsoarbetet. Likaså kunde 

information om socialtjänsten hämtas från Umeå kommuns hemsida. På Statistiska 

centralbyrån kunde statistisk information finnas, till exempel antalet medarbetare inom 

kommunen. Bakgrundsfakta om hälsoinspiratörsverksamheten och Umeå kommuns policy har 

till stor del hämtats genom personlig kommunikation från hälsoutvecklarna Anna Holm och 

Åsa Ehnberg, anställda vid Umeå kommun. Även kommunens intranät har använts som 

kunskapskälla och refererats som personlig kommunikation eftersom obehöriga inte har 

tillträde till dessa sidor. Därutöver har till syftet relevant kurslitteratur för det 

idrottsvetenskapliga programmet tillämpats i studien. Det är framförallt metodlitteratur som 

har använts men även litteratur inom hälsoområdet.  



16 
 

Övergripande visade litteraturgranskningen på ett tydligt behov av metoder och strategier för 

att långsiktigt förbättra hälsan och arbetsmiljön på arbetsplatserna. Detta bekräftade i hög grad 

behovet av en studie av det slag som vi här presenterar.  

3.2 Val av metod  
 
Denna uppsats är en empirisk studie av kvalitativ karaktär, vilket enligt Gratton och Jones 

(2004) innebär att fokus ligger på tolkning och förståelse av verkligheten. Således är några få 

människors unika uppfattningar av större betydelse än att det insamlade datamaterialet ska 

kunna mätas och generaliseras till större grupper. Forskaren i den kvalitativa traditionen är 

engagerad och söker efter innehållsrik data som berör människors känslor, tankar och 

upplevelser av sin värld (Gratton & Jones, 2004). Den kvalitativa traditionen valdes eftersom 

den ansågs lämpligast i förhållande till studiens forskningsfråga, samt var önskvärd av 

kommunens hälsoutvecklare. Då ämnet möjliggör många olika svar och synsätt känns det mer 

relevant att ta reda på några personers unika tolkningar, än att statistiskt försöka sammanställa 

ett stort material med många delade åsikter.  

 

Studien består av två olika delar, dels en analys av Umeå kommuns policydokument och dels 

en analys av intervjuade hälsoinspiratörer. Dessa analysmodeller valdes utifrån 

forskningsfrågans karaktär. Bacchi’s analysmodell, modellen som användes för att analysera 

policyn, kändes dessutom given då den var till för just policyanalyser.  

3.3 Urval 
 
I studien har det samlats in data från kommunanställda hälsoinspiratörer inom socialtjänsten i 

Umeå. Enligt Backman (2008) finns det inga krav på slumpmässigt urval i en kvalitativ 

undersökning, då generaliserbarhet inte är det huvudsakliga syftet med en studie av denna 

karaktär. Det har dock gjorts ett kriterierelaterat urval där kriterier som valts är att 

intervjupersonerna ska ha Umeå kommun som arbetsgivare, de ska vara aktiva 

hälsoinspiratörer och arbeta inom socialtjänsten. Dessa valdes eftersom studien genomfördes i 

samarbete med Umeå kommuns hälsoutvecklare, vilka ville få forskning om deras egna 

medarbetare. Det var också utifrån deras önskemål som socialtjänsten valdes, då den utgör en 

stor del av kommunen och de flesta hälsoinspiratörer finns inom detta område. 

Hälsoutvecklarna ville också att deltagande hälsoinspiratörer skulle vara aktiva i sitt uppdrag, 

vilket fastställde kriteriet att samtliga ska ha varit deltagande under det senaste 
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fortbildningstillfället. Som utgångspunkt valdes att intervjua minst sex hälsoinspiratörer.   

 

Utifrån urvalet kontaktades totalt 27 av hälsoinspiratörernas chefer via mejl och i ett senare 

skede även via telefon. Den stora differensen mellan antalet tänkta intervjuer och antalet 

kontaktade chefer berodde på att ett fåtal svar togs i beräkning. Det berodde framförallt på att 

det var inom relativt kort tid som intervjuerna föreslogs genomföras, och därför antogs det att 

en del inte skulle ha tid eller möjlighet att delta. De flesta chefer hörde inte av sig vilket också 

tagits i beräkning. Andra chefer meddelade att deras hälsoinspiratör skulle vara bortrest under 

den planerade intervjuperioden eller att de helt enkelt inte hade tid att delta. Åtta 

hälsoinspiratörer visade sig vara intresserade av att delta, varvid intervjutillfällen bokades in. 

Utifrån dessa valde dock en intervjuperson att lämna återbud innan intervjuns genomförande, 

vilket gjorde att det slutliga antalet blev sju intervjuer. Intervjupersonerna bestod av en manlig 

och sex kvinnliga hälsoinspiratörer i åldrarna 30-50 år. 

3.4 Intervjuguide  
 
Enligt Gratton och Jones (2004) kan en intervju se ut på flera olika sätt då den kan vara mer 

eller mindre strukturerad. För att besvara forskningsfrågan i denna studie har den 

semistrukturella intervjuformen valts. Kvale (1997) redogör att en semistrukturerad intervju 

innebär att en intervjumall med övergripande ämnen och frågor följs, men att ordningen och 

följdfrågor kan förändras under intervjuns gång, beroende på hur intervjun fortlöper. Detta ger 

intervjupersonen frihet att komma in på de övriga ämnena utan att bli avbruten, samtidigt som 

intervjumallen fungerar som ett stöd så att samtalet inte svävar ut allt för långt utanför det 

som är tänkt. Intervjuguiden (bilaga 1) konstruerades med frågor som lämpade sig utifrån den 

övergripande forskningsfrågan, att analysera hur hälsoinspiratörsverksamheten fungerar i 

praktiken. Riktlinjer utifrån Gratton och Jones (2004) togs i beaktande, såsom att inleda 

intervjun med enklare frågor och gå in på mer personliga frågor först i slutet. Likaså bör 

frågor av samma karaktär ställas i samband med varandra. I denna studie valdes det därför att 

dela upp intervjun i fyra övergripande delar, där det inleddes med enklare bakgrundsfrågor för 

att sedan komma in på varje separat del, som i detta fall delades upp efter forskningsfrågans 

frågeställningar. En av frågeställningarna handlade om hur hälsoinspiratören upplever att 

stödet från kommun och chef fungerar, och lades sist i intervjuguiden eftersom 

intervjupersonerna kan tänkas uppleva det jobbigt att kritisera andra. Gratton och Jones 

(2004) redogör att det är viktigt att frågorna är tydliga och lättförståeliga för intervjupersonen. 
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Ett bra sätt att testa att så är fallet och därmed höja kvaliteten är genom att göra en pilotstudie, 

som fördelaktigt även ger god träning i intervjusituationen för en oerfaren intervjuare. Således 

genomfördes en pilotstudie med ett par studiekamrater några dagar före det var dags att börja 

med de riktiga intervjuerna. Utifrån genomförd pilotstudie reviderades intervjuguiden för att 

ytterligare precisera vårt mätinstrument.  

3.5 Procedur 
 
För att komma i kontakt med hälsoinspiratörerna erhöll vi en lista med namn och mejladresser 

till deras chefer från kommunens hälsoutvecklare. Således valdes cheferna som första 

kontaktväg, då de har det övergripande ansvaret för arbetsplatsens hälsoarbete. För att öka 

svarsantalet skickade hälsoutvecklarna ut förberedande information om studiens betydelse för 

hälsoarbetet i Umeå kommun. Kontakt togs via mejl (bilaga 4) med samtliga chefer som fanns 

till förfogande, totalt 27 anställda. Förutom att dessa blev informerade om studiens syfte, 

upplägg och etiska riktlinjer, blev de också hänvisade att höra med sina hälsoinspiratörer om 

de var intresserade av att delta i studien. Påminnelsemejl skickades ut en vecka efter den 

första kontakten till de chefer som ännu inte hade hört av sig. Därefter togs det även kontakt 

via telefon med cheferna, för att på ett enklare sätt kunna nå deras hälsoinspiratörer. 

Överenskommelse med hälsoinspiratören om tid och plats skedde via antingen telefon eller 

mejl, beroende på vilken kontaktväg chefen förespråkade var bäst att nå hälsoinspiratören. I 

båda fallen lades det stor vikt på att förmedla information om studiens syfte och upplägg samt 

de etiska riktlinjerna. Intervjupersonens rätt till anonymitet och möjlighet att närsomhelst 

avbryta sitt deltagande klargjordes. Enligt Bell (2006) är information av detta slag av stor 

betydelse, främst för att undvika att problem med att intervjupersonerna ångrar sig före, under 

eller efter intervjun och inte vill att materialet ska användas uppstår.   

 

Samtliga intervjuer genomfördes under april 2011. Enligt Gratton och Jones (2004) bör 

insamling av kvalitativ data äga rum på en naturlig plats i relation till ämnesområdet, varvid 

intervjuerna valdes att genomföras ute på hälsoinspiratörernas respektive arbetsplatser. Även 

övriga riktlinjer beaktades noggrant enligt Gratton och Jones (2004) under intervjuförfarandet. 

Såsom att intervjun genomfördes i ett lugnt och tyst rum. Den inleddes med att syfte, upplägg 

och etiska riktlinjer repeterades för intervjupersonen, som då också fick ta ställning till om 

inspelning med diktafon gick bra eller inte, vilket samtliga godkände. Enligt Kvale (1997) är 

inspelning av intervjuerna ett sätt att höja reliabiliteten. Det informerades också om 
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intervjupersonens rätt att ta del av slutrapporten. Intervjupersonen gavs även möjlighet att få 

klarhet i eventuella frågor och funderingar om studien, innan själva intervjun började. 

Eftersom det inte finns någon möjlighet att förbättra sin teknik- och ämneskunskap då 

intervjun väl satt igång (Gratton & Jones, 2004), lästes dessa noggrant på under förstudien så 

att det erhållna materialet skulle hålla så hög kvalitet som möjligt. Likaså gjordes en 

pilotstudie för att höja kvaliteten. För att höja studiens validitet försökte intervjuaren motivera 

intervjupersonen till att samtala om ämnet. Likaså höjdes kvaliteten genom att oklarheter 

ifrågasattes, för att tydliggöra vad som verkligen menades. Ledande frågor försökte undvikas 

och likaså strävade intervjuaren alltid efter att vara neutral i sin respons, för att inte påverka 

intervjupersonens svar. Ett enkelt språk med förståeliga begrepp försökte tillämpas och då 

alltför långa pauser uppstod ställdes en ny fråga för att hålla diskussionen igång. (Gratton & 

Jones, 2004) Intervjuerna tog slutligen mellan 29 och 71 minuter, varav fyra intervjuer varade 

cirka 50 minuter. Under intervjuförfarandet fanns en intervjuare, en intervjuperson och en 

observatör med. Samtliga intervjupersoner tackades för deras medverkan.      

3.6 Databearbetning och analysmodell för intervjudata 
 
Efter datainsamlingen transkriberades samtliga intervjuer. Kvale (1997) redogör att 

transkribering innebär att data överförs från talspråk till skriftspråk, för att på ett enklare sätt 

kunna analysera studiens syfte. I denna studie har texterna delats upp mellan två kodare. För 

att undvika att uppdelningen ska påverka studiens kvalitet, har noggrannhet lagts på att båda 

kodarna använt samma förfaringssätt vid nedskrivningen av texterna. Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) bör både det som sägs och hur det sägs noteras, vilket togs i åtanke.        

 

Utifrån de nedskrivna texterna genomfördes en analys, som enligt Fejes och Thornberg (2009) 

innebär att den huvudsakliga meningen i det som berättats lyfts fram. De utvalda delarna bör 

svara mot studiens forskningsfråga. I studien har den kvalitativa analysmetoden 

meningskoncentrering tillämpats. Fejes & Thornberg (2009) menar att meningskoncentrering 

innebär att en större textmassa koncentreras till en mindre och mer kärnfull text, som tar upp 

den väsentliga innebörden i materialet. Metoden valdes då den enligt Kvale (1997) lämpar sig 

väl för ett insamlat material som är relativt komplext, såsom denna studie som bestod av flera 

intervjuer och relativt omfattande texter som utgick ifrån mer än en frågeställning. Utifrån 

sammanställningen av intervjuerna skapades fyra olika teman, Hälsa, Hälsofrämjande arbete, 

Hälsoinspiratörsuppdraget samt Inspirationskällor och stöd.   
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Intervjupersonerna har tilldelats fingerade namn i rapporten. I studien har det reflekterats över 

vilka kriterier som krävs för att något ska räknas som ett resultat, det vill säga hur många som 

måste dela en specifik åsikt för att den ska tas upp i resultatdelen. Det har dock bestämts att 

samtliga svar är lika viktiga. Då studien innefattar relativt få intervjupersoner kan även unika 

svar vara betydelsefulla för resultatet. Det redogörs tydligt i texten om endast en person tycker 

något. Ord som antyder att nästan alla av intervjupersonerna delar ett påstående, exempelvis 

majoriteten eller de flesta, innebär att fem eller fler av intervjupersonerna har sagt det. 

3.7 Analysmodell för policydokument 
 
För analys av policydokumentet "hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering" 

(Stadsledningskontoret, 2010, bilaga 2) har Bacchi's (2009) modell "What's the problem 

represented to be?" (WPR) använts. Med hjälp av modellen har policyn noggrant granskats 

och gett värdefull information för studien.  

WPR menar att kunskap är en mänsklig konstruktion och att regeringen är aktiva i skapandet 

och formandet av policyproblem. Det är inte bara regeringen som har en roll i hur policys 

skapas, utan Bacchi (2009) menar även att alla experter och yrkesmän hjälper till att forma 

och skapa de kunskaper som redovisas i en policy.  Denna modell skiljer sig åt från det 

traditionella synsättet där policys anses vara regeringens sätt att försöka handskas med 

problem. "What's the problem represented to be?" menar istället att regeringar hjälper till att 

skapa problem genom att värdera "problemet" till ett visst slags problem. Modellen 

rekommenderar alltså en kritisk utfrågning av antagna problem istället för att fokusera på 

tillstånd som kräver respons från regeringen. Hur problemet presenteras visar också på vilken 

syn det finns och vilka som gynnas och missgynnas. WPR-analysen ställer sig bakom de som 

missgynnas och vill ingripa och ifrågasätta de problem som skapar negativa effekter för dessa 

grupper. (Bacchi, 2009) 

 

Enligt Bacchi (2009) finns det sex sammanhängande frågor som syftar till att underlätta 

analysen och förståelsen av en policy och hur den kan betraktas. De sex frågorna är:  

1. Vad är problemet som presenteras i en specifik policy? 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom presentationen av problemet? 

3. Hur har presentationen av problemet kommit till? 
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4. Vad är inte problematiserat i problempresentationen? Finns det tystnader? Går det att se på 

problemet på ett annat sätt? 

5. Vilka effekter får presentationen av problemet? 

6. Hur/var har presentationen av problemet blivit producerad, utspridd och försvarat? Hur kan 

det ifrågasättas, splittras och ersättas?   

 

Det är viktigt att analysera problempresentationen för att identifiera underförstådda problem i 

en policy. Fråga två syftar till att ta reda på om viss fakta är tagen för givet, till exempel 

kulturella värderingar som inte ifrågasatts. Detta är ett krävande arbete, en god startpunkt är 

att förstå att policys är utvecklade i diskurs. Diskurs är enligt Bacchi (2009) mer än språk, det 

är ett meningssystem som innefattar värderingar, antaganden, förutsättningar och medföljande 

tecken. WPR ämnar att undersöka hur språket används för att skapa mening, vilket kan göras 

genom en form av diskursanalys där dikotomier, nyckelkoncept och kategorier i en policy 

identifieras. Fråga tre är till för reflektion kring utveckling och beslut som har bidragit till hur 

problempresentationen ser ut. Historian runt det identifierade problemet måste undersökas och 

hänsyn måste tas till att tiden har sin påverkan på presentationen. Att diskutera angelägenheter 

och perspektiv som är tystade är i fokus under fråga fyra, exempelvis varför ett "problem" 

anses vara ett problem i ett land men inte i ett annat. Vilka faktorer avgör vilka problem som 

får dominera medan andra blir tystade? Målet med fråga fem är att analysera vilka effekter 

problempresentationen får för vilka grupper så att det går att kritiskt bedöma och förbättra 

dessa. Problempresentationer skapar nämligen problem för vissa sociala grupper medan andra 

sociala grupper gynnas. Den sista frågan bygger vidare på fråga tre och vill svara på vilka 

processer och praktiker som tillåter att vissa problempresentationer dominerar. Dessa frågor 

ska alltså appliceras på ett specifikt policydokument och en problempresentation. (Bacchi, 

2009) I detta arbete handlar det valda dokumentet om hälsa och därför bör analysmetoden av 

ett sådant dokument beskrivas.   

 

Enligt Bacchi (2009) är hälsa svårdefinierat och svårt att mäta och hur hälsa definieras beror 

på tid, plats och kultur. Det finns främst två teoretiska synsätt på hälsa, det biomedicinska och 

det sociala (humanistiska), som beskrivits i den teoretiska utgångspunkten. Prevention inom 

de olika inriktningarna manifesteras ofta på olika sätt. I en WPR-analys måste både ordet 

hälsa och även ord som prevention diskuteras och analyseras för att komma fram till 

eventuella problem som ligger bakom. Huruvida en persons dåliga livsstilsval kan skyllas på 

dem själva är ett exempel. Idag har fokus flyttats något från sociala faktorer till att individen 
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får ta större ansvar för sin egen hälsa. Detta kan till exempel betyda att växa upp i fattigdom 

inte längre anses vara en hälsorisk på samma sätt som det gjorde tidigare. Vid analys av ett 

policydokument om hälsa finns det några viktiga punkter/ frågor;  

 

 

 

 Att undersöka hur policyn skapar hälsa, alltså; vilken inriktning följer policyn?  

 Hur definieras hälsa: biomedicinskt eller socialt/humanistiskt? 

 Anses problemet vara preventivt eller botande? 

 Är prevention ett biomedicinskt eller socialt/humanistiskt problem?  

 Är prevention ett individuellt eller socialt problem? 

 

Precis som beskrivits tidigare är en analys av hur policys skapas och vilka effekter det får för 

vilka grupper av största vikt även i analysen av ett hälso-policydokument. Viktigt att tänka på 

vid analysen är att analysera sig själv eftersom den tid man lever i formar en och alla har till 

viss del även formats av den problempresentation som ska analyseras (Bacchi, 2009).   

3.8 Etiska riktlinjer 
 
I studien har Vetenskapsrådets fyra huvudkrav om individskydd beaktats, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002). Informationskravet 

uppfylldes på så sätt att samtliga intervjupersoner blev underrättade om studiens syfte och 

intervjuns upplägg. För att motivera personer att ställa upp redogjordes det för vinsterna med 

studien, det vill säga en förbättrad hälsoinspiratörsverksamhet. Det informerades också om att 

deltagandet var frivilligt och att intervjupersonerna närsomhelst har rätt att avbryta sin 

medverkan, liksom att det insamlade materialet endast kommer att användas för forskning. 

Gällande samtyckeskravet så fick samtliga intervjupersoner själva avgöra om de ville delta i 

studien eller inte. För att uppnå konfidentialitetskravet informerades deltagarna om deras rätt 

till anonymitet samt att alla inspelade svar på diktafonen skulle raderas och därefter endast 

finnas tillgängliga för forskarna i studien. Sist men inte minst underrättades 

intervjupersonerna om nyttjandekravet, det vill säga att det insamlade materialet endast skulle 

användas enligt det ändamål som informerats.     
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4. Resultat och analys 
 

Nedan följer en organisationsöversikt för att underlätta förståelsen för kommunens, chefens, 

hälsoinspiratörens och medarbetarnas ansvarsnivå och hur aktörerna samarbetar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med kommun menar vi Umeå kommun som ansvarar för socialtjänstens arbete. Chef 

innefattar en chef som arbetar åt kommunen och ansvarar för en av socialtjänstens 

arbetsplatser och dess medarbetare. Med medarbetare menar vi anställda inom socialtjänstens 

arbetsplatser som inte besitter en chefsroll, inkluderat hälsoinspiratörerna. En hälsoinspiratör 

är en person som åtagit sig uppdraget som hälsoinspiratör på sin arbetsplats och har en central 

roll i kommunikationen med både chef, medarbetare och kommun.    

4.1 Analys av policydokumentet med hjälp av Bacchi's modell 
 

Nedan följer en sammanställning av resultatet av policyanalysen. Policydokumentet har 

analyserats efter de sex frågorna (se metod, s. 21) men resultatet har valts att presenteras i en 

sammanhängande text. Anledningen till detta är att det analyserade policydokumentet är 

förhållandevis kort och att frågorna enligt Bacchi (2009) till stor del flyter ihop med varandra. 

 

Övergripande vill vi påstå att problemet i policyn är att kvalitén i Umeå kommuns 

verksamheter är bristfällig. Bacchi (2006) menar att:  "... what someone says they will do 

about something often indicates what they believe needs to change and hence what they 

believe to be the cause of a problem." (s. 1-2) I kommunens policy kan detta illustreras med 

att kommunen säger att de ska ”främja hälsa”, ”förebygga ohälsa” och ”åtgärda ohälsa” och 

på så vis förbättra arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatsen (Stadsledningskontoret, 2010). Att 

Kommun 

Medarbetare Hälsoinspiratör Medarbetare 

Chef 

Källa: Robertsson & Söderström 2011 



24 
 

hälsan och arbetsmiljön är bristfällig gör att kvalitén på kommunens verksamheter blir 

bristfällig och detta tolkar vi som det egentliga problemet.  

 

Enligt stadsledningskontoret (2010) anses arbetsplatser vara en viktig arena för att få en 

förbättrad hälsa och arbetsmiljö, vilket leder till högre kvalitet i kommunens verksamheter. 

Chefen och enskilda medarbetare ska hjälpas åt i arbetet. Vissa systematiska rutiner ska följas, 

nämligen att undersöka arbetsförhållanden, bedöma resultat, genomföra insatser och följa upp 

insatsernas effekt. (Stadsledningskontoret, 2010) Vid närmare granskning av dessa rutiner kan 

vi utläsa att chefen får ett stort ansvar i arbetet eftersom de rutiner som omnämns till stor del 

tillhör en chefs arbetsuppgifter. I policyn bekräftas också detta då det uttryckligen står att 

chefen bland annat har till uppgift att återkoppla, skapa utrymme för dialog och 

uppmärksamma goda resultat (Stadsledningskontoret, 2010). I våra ögon faller dessa 

uppgifter till stor del in under de rutiner som tidigare nämnts. Vi ifrågasätter också om chefen 

ska ha så stort ansvar för det hälsofrämjande arbetet. Vi menar att ansvaret borde ligga på 

kommunen som är de som antyder att det finns ett problem från första början. Under rubriken 

”Hälsofrämjande medarbetarskap” beskrivs vilken roll medarbetarna på arbetsplatserna har 

(Stadsledningskontoret, 2010). Även här anser vi att kommunen lägger ifrån sig en stor del av 

ansvaret på de anställda i och med att det är medarbetarnas uppgift att upptäcka ohälsa både 

hos sig själva och sina medarbetare och att det är eget ansvar att relationen mellan arbete och 

fritid fungerar. Bacchi (2006) menar att förslag på problemlösningar alltid är gynnsamma för 

en part medan den kan missgynna andra. Enligt vår analys kommer Umeå kommun att gynnas 

av policyns upplägg medan det finns en överhängande risk att chefen är den som kommer 

missgynnas.    

 

Vidare innehåller policyn en dikotomi i form av hälsa-ohälsa. Hälsa är även ett nyckelkoncept 

som kan fyllas med olika mening, till exempel ur ett salutogent eller ett patogent synsätt 

(Bacchi, 2009). Hälsa i kommunens policy utgår från ett humanistiskt synsätt. Först beskrivs 

att kommunen har tre strategier som ska 1) ”främja hälsa” 2) ”förebygga ohälsa” och 3) 

”åtgärda ohälsa”. (Stadsledningskontoret, 2010) I dessa tre strategier finns både det 

salutogena (humanistiska) synsättet och det patogena (biomedicinska) synsättet 

representerade. Vid fortsatt granskning framgår däremot att kommunens fokus endast läggs på 

strategi nummer 1, att "främja hälsa genom att utveckla och stärka friskfaktorer." 

(Stadsledningskontoret., 2010, s. 1) Detta fokus illustreras med följande citat:  
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"Oavsett om arbetet handlar om hälso- och friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete 

eller rehabilitering ska vi sträva efter att tillvarata resurser och stärka faktorer som bidrar till 

ökad hälsa. På våra arbetsplatser innebär det att förstärka och utveckla friskfaktorer, de 

faktorer som gör att individ och grupp mår bra, trivs, utvecklas och presterar väl. Detta 

kompletterar arbetet med att identifiera och åtgärda riskfaktorer för ohälsa." 

(Stadsledningskontoret, 2010, s. 2) 

Det hälsofrämjande arbetet ska ske genom samverkan på både organisations-, arbetsplats- och 

individnivå (Stadsledningskontoret, 2010). Bacchi (2009) belyser att individen idag har det 

yttersta ansvaret för sin egen hälsa och detta framgår även i kommunens policy. Dels nämns 

vikten av att arbeta tillsammans "... för att skapa engagemang och samarbete..." 

(Stadsledningskontoret, 2010, s. 2) men samtidigt läggs ansvar på individen att se till att fritid 

och arbete balanseras väl och att eventuella brister uppmärksammas. Vi hävdar att problemet 

anses botande eftersom kommunen menar att genom att fokusera på att ”främja hälsa” 

kommer ohälsan automatiskt försvinna. Om kommunen hade lagt fokus på att ”förebygga 

ohälsa” hade problemet kunna förstås som preventivt. 

 

Synen på hälsa genomgår ständig förändring. Tidigare betraktades hälsa som frånvaro av 

sjukdom till skillnad från idag då hälsa ofta har en vidare betydelse och innefattar både 

psykisk, fysisk och social hälsa (Pörn, 1995). Antagligen var arbetsmiljön och hälsan på 

arbetsplatsen inte lika viktig förr eftersom det då endast var den fysiska hälsan som låg i 

fokus. Vilken tidskontext vi lever i är alltså avgörande i detta fall. Umeå kommuns 

föregående policy kallades för friskvårdspolicy (Stadsledningskontoret, 1999) och genom att 

titta på den och jämföra med den aktuella hälsopolicyn kan vi se hur tiden påverkat 

kommunens syn på hälsa. Tidigare låg fokus främst på fysiska aktiviteter och kost än vad det 

gör i dagens policy där fysisk aktivitet och kost inte ens nämns. Även namnet återspeglar 

förändring, från friskvård till hälsa. Enligt Nationalencyklopedin (2011) står ordet friskvård 

för:  

”… individens egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte. Som friskvårdande aktiviteter 

räknas t.ex. regelbunden motion, goda kostvanor, att inte röka, att vara återhållsam med 

alkohol, att se till att man får tillräckligt med sömn och vila och att undvika stress.” 

 

Nationalencyklopedin använder sig av WHO’s (1946) definition av hälsa. Friskvård enligt 

nationalencyklopedin (2011) kan sägas handla om att vara hälsofrämjande i form av fysiska 
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åtgärder medan begreppet hälsa enligt WHO (1946) är större i omfattning och täcker in även 

psykiska och sociala faktorer.    

 

Problembilden som skapas utifrån policyn är att kvalitén på kommunens arbetsplatser bör 

förbättras genom att skapa möjligheter för ökad hälsa och god arbetsmiljö. Detta ska göras 

genom att arbetsgivare, chef och medarbetare samarbetar för att skapa ett öppet, tryggt och 

engagerat klimat (Stadsledningskontoret, 2010). Detta kostar ingenting för kommunen att 

genomföra. Hälsoinspiratörerna som finns på arbetsplatserna är inte avlönade och ingen chef 

eller medarbetare får något extra för att arbeta mot detta hälsofrämjande klimat. Den 

arbetsmiljön som råder på arbetsplatserna behöver nödvändigtvis inte bero på att klimatet 

mellan medarbetarna är dåligt, utan kanske på att arbetsförhållandena är dåliga. Exempelvis 

kan medarbetarna ha en fysisk eller psykisk jobbig och stressig arbetssituation, vilket i sin tur 

kan påverka hälsoinspiratörernas upplevelse av den egna hälsan negativt. Istället för att då 

åtgärda detta, vilket eventuellt skulle kosta kommunen pengar, kan kommunen välja att lägga 

ansvaret på medarbetarna istället för att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och 

hälsa. Precis detta belyser Bacchi (2006) när hon hävdar att lönsamhet är något som kan styra 

hur problemformuleringen ser ut och vilka lösningsförslag som presenteras.  

 

Vid ett fåtal tillfällen i policyn används ordet ”vi” som innefattar kommunen, arbetsplatsen 

och dess medarbetare. Policyn avslutas till exempel med: ”Tillsammans skapar vi attraktiva 

och hälsofrämjande arbetsplatser med goda resultat!” (Stadsledningskontoret, 2010, s. 2). Vi 

förstår att kommunen egentligen förespråkar ett samarbete mellan dessa tre parter, men med 

utgångspunkt i vår policyanalys har vi kunnat skönja en antydan till att kommunen bör ta en 

större roll och mer ansvar i det hälsofrämjande arbetet. 

4.2 Analys av intervjudata 
 

Denna del av resultatet är indelat efter de fyra temana vi kunde urskilja redan i samband med 

intervjusituationerna och även fick bekräftat i analysen av intervjumaterialet. De fyra temana 

är följande: Hälsa, Hälsofrämjande arbete, Hälsoinspiratörsuppdraget samt 

Inspirationskällor och stöd. En kort sammanfattning av vad varje tema innebär inleder varje 

tema. Därefter följer en sammanställning av intervjupersonernas åsikter vilket ibland 

illustreras med citat. Varje tema avslutas med en analysdel där resultatet jämförs med 

bakgrunden. Värt att förtydliga är att studien är av kvalitativ karaktär och att urvalet inte är 
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slumpmässigt, varvid generella slutsatser inte kan dras. Intervjupersonerna har i nedanstående 

resultatdel tilldelats de fingerade namnen: Kajsa, Anders, Sofie, Emma, Maria, Julia och Lisa.  

4.2.1 Hälsa  
 
 
 
 
 
 
 

I föreliggande avsnitt redovisas hälsoinspiratörernas syn på hälsa och vad de anser att en god 

hälsa kan ge. 

 

För majoriteten av intervjupersonerna innebär hälsa att en person mår bra, vilket innefattar 

flera delar. Maria lyfter fram både fysiska, psykiska och sociala faktorer. Fyra av 

hälsoinspiratörerna poängterar särskilt vikten av att leva sunt genom att äta bra och motionera. 

Sofie påpekar att en god hälsa också innebär meningsfulla relationer, både hemma, på fritiden 

och på arbetet. Hon tror likaså att humor är en viktig faktor för att må bra. Lisa menar att 

hälsa är att inte ta med sig jobbet hem och även Kajsa har en liknande uppfattning. Hon 

förklarar att motsatsen till hälsa är att arbeta övertid och att ständigt ha saker inplanerade, då 

vila är oerhört viktigt för att må bra. Anders anser däremot att hälsans innebörd skiljer sig åt 

mellan olika personer, ett synsätt som inte liknar de övriga personerna. Han ser hälsa som att 

ha fysisk ork, gott humör och att må bra utifrån sina egna definitioner.  

 

Lisa och Anders delar uppfattningen om att hälsa är synonymt med att vara frisk medan 

övriga tror att en person kan ha hälsa trots sjukdom. För Lisa är hälsa att vara frisk och att inte 

sjukskriva sig så ofta samtidigt som Anders förklarar hälsa som frånvaro av det sjuka. Han 

tror att en person som tillfrisknar i sin sjukdom har god möjlighet till ökad hälsa, vilket även 

det styrker hans synsätt. För Kajsa och Emma är det självklart att en person som är sjuk ändå 

kan ha en bättre hälsa än någon som är frisk. Emma förklarar:  

”Ja det kan man väl [ha hälsa fast man är sjuk]. Det beror på hur sjuk man är och var det 

sitter. Mår man bra så har man bra hälsa. Man kan ju vara en sådan där som är ute och kutar 

hela tiden men samtidigt må skitdåligt inuti, och då har man ingen god hälsa.”      

Julia håller med om att hälsa handlar om hur en person själv känner, hur personen mår och 

upplever livet. Maria delar också denna åsikt enligt följande citat: 

”Man får ju alltid ett normalläge och ett normalläge kan man ju ha även om man är sjuk. Och 

det normalläget kan ju ändå vara att man på något sätt mår bra, så då kan man nog ha hälsa 

ändå.” 

Kajsa, Sofie och Anders är alla överens om att en god hälsa leder till många vinster i livet. 

Sofie förklarar på nedanstående sätt: 
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”Mycket vinster. Allt ifrån att man… jag tror man klarar av stress bättre, man blir mer 

stresstålig. Man klarar av motgångar överhuvudtaget bättre och ja allmänt välbefinnande som 

gör att man mår bättre, man sover bättre, man jobbar bättre. Allting.”  

Anders redogör också han för vinsterna med en god hälsa. Hans synsätt speglar precis som 

tidigare även här vikten av att vara frisk enligt följande: 

”Väldigt mycket. Alltså om du mår… om du känner dig frisk och mår bra då kan du göra till 

exempel… alltså du kan ju hjälpa andra människor, du kan arbeta och du kan förverkliga dina 

drömmar och ditt liv och sådär. Är du sjuk då får du många hinder för det. Så att hälsa är väl 

väldigt viktigt för självförverkligande, att man ska kunna vara produktiv och allt möjligt.”   

För Maria och Julia är det givet att en god hälsa leder till en ökad livskvalitet. Lisa och Emma 

delar däremot åsikten att en person med god hälsa lättare uppnår ett ökat välbefinnande. Att i 

större utsträckning trivas med livet, må bra och orka poängteras av dem båda. 

Sammanfattande analys  
 

 

 

Utifrån analysen av intervjupersonerna kan en tydlig koppling dras till bakgrunden. Precis 

som i WHO´s (1946) definition på hälsa anser även hälsoinspiratörerna, utifrån vår tolkning, 

att begreppet är komplext. De lyfter fram att både fysiska, psykiska och sociala faktorer är 

avgörande för att må bra. Enligt Medin och Alexandersson (2000) kan hälsa ses utifrån tre 

olika synsätt, vad hälsa är, hur hälsa uppnås eller i form av en blanddiskussion av de 

föregående. Hälsoinspiratörernas svar ger perspektivet att de ser på hälsa utifrån en 

blanddiskussion, då de dels poängterar att hälsa är att må bra samtidigt som de lyfter fram 

vikten av att motionera och äta sunt. Detta skiljer sig åt från Umeå kommun där endast 

synsättet gällande hur hälsa kan uppnås påträffas (Personlig kommunikation, Anna Holm, 1 

april 2011). Vi upplever en påtaglig skillnad i intervjupersonernas svar gällande om en person 

måste vara frisk eller inte för att ha hälsa. Två av hälsoinspiratörerna anser att hälsa innebär 

frånvaro av sjukdom, vilket utifrån vår tolkning går hand i hand med den biomedicinska 

inriktningen på hälsa (Medin & Alexandersson, 2000). Detta säger emot WHO´s (1946) 

definition, där hälsa inte nödvändigtvis är synonymt med att vara frisk. De övriga fem 

hälsoinspiratörerna stämmer dock in på definitionen (WHO, 1946) och kan likaså kopplas till 

den humanistiska inriktningen inom hälsa. Flera av personerna ger tydliga exempel på att de 

är anhängare av den salutogena ansatsen (Medin & Alexandersson, 2000). De förklarar bland 

annat hur en person trots olika påfrestningar kan nå ett normalläge och må bra. Detta tolkar vi 

som att hälsoinspiratörerna arbetar utifrån samma arbetssätt som Umeå kommun, det vill säga 

ett salutogent arbetssätt (Personlig kommunikation, Anna Holm, 1 april 2011). Precis som 



29 
 

Umeå kommun (Stadsledningskontoret, 2010) ser majoriteten av hälsoinspiratörerna stora 

vinster med en god hälsa, exempelvis genom att må bättre och orka mer.  

4.2.2 Hälsofrämjande arbetsplats  
 

 
Detta tema kommer att behandla hur arbetsmiljön ser ut, vad en hälsofrämjande arbetsplats är, 

hur samarbetet för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats fungerar, målen för det 

hälsofrämjande arbetet och i vilken utsträckning det hälsofrämjande arbetet upplevs som en 

del av det ordinarie. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att den psykosociala arbetsmiljön är god då de har bra 

arbetskamrater och trevlig stämning i gruppen. Anders säger:  

”… jag har en förmån att ha väldigt goda kollegor, de är väldigt… alltså man kan bolla idéer 

med dem och man får stöd i varandra så att på det sättet har vi väldigt bra… vi tar hand om 

varandra på ett bra sätt.”   

Detta menar han är väldigt viktigt för att de ska kunna arbeta väl tillsammans och för att 

kunna klara av de påfrestningar som arbetet kräver. De flesta av intervjupersonerna har goda 

möjligheter att påverka arbetets utformning eftersom de har självständiga arbeten. Detta är 

enligt Sofie ännu en faktor för att skapa trivsel:  

”… så har vi ju mycket stora möjligheter till det, absolut. Och det är ju en bidragande orsak till 

trivsel också, att man kan påverka sitt arbete.”  

Lisa och Kajsa upplever dock att arbetsmiljön kan vara stressig, vilket ibland får negativa 

konsekvenser som här illustreras av Lisa:    

”Just nu är det lugnt, men vi har haft fruktansvärt stressigt också. Det beror på våra 

vårdtagare. Och det märks ju på oss personal att vi blir trötta och... Man kan få ont i ryggen 

och sådär. Det kan vara stressigt, det går lite upp och ner, just nu är det lugnt. För vi har haft 

några som har gått bort, så att vi har haft lite mindre vårdtagare och då… ja pratar de om att 

ta bort personal då, så det vill vi ju inte, så vi vill ju få in vårdtagare så att vi slipper det. Så det 

är ju en stressfaktor, så det ligger över oss litegrann hela tiden. Så det kan vara stressigt.” 

Kvaliteten på den fysiska arbetsmiljön varierar bland intervjupersonerna. Sofie och Julia är de 

enda som uttrycker att den är god, vilket motiveras med behovsanpassade hjälpmedel och att 

ha ett arbete där de är ute och rör på sig mycket. Övriga personer anser att den fysiska 

arbetsmiljön är mindre bra och exempel som nämns är: dålig luft, kroppsliga problem och 

ickeergonomiska placeringar av utrustning.     
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Många utav intervjupersonerna har liknande sätt att beskriva en hälsofrämjande arbetsplats. 

Enligt majoriteten symboliseras en hälsofrämjande arbetsplats av personal som mår bra, 

samarbetar och trivs tillsammans. Vidare menar tre av dessa, Lisa, Anders och Julia, att 

uppmärksamma och åtgärda problem är en viktig punkt. Julia och Anders menar även att 

chefen har en stor roll i att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Julia vill ha gehör från chefen 

och Anders beskriver det såhär:    

”En arbetsplats där ledning och personal är överens om vad hälsa är för någonting. Och att 

man också vågar prata om saker som inte är hälsa, till exempel de här sakerna jag tog upp i 

den fysiska miljön. Att man vågar ta i det, att man inte ignorerar det. För att man ska kunna 

uppnå en bättre arbetsmiljö för allihop. Det är för mig att vara hälsofrämjande, att man är 

lyhörd för problem man har och försöker lösa dem.” 

Personernas upplevelser ifall alla medarbetare hjälps åt att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats går isär. Tre av dem upplever att alla hjälps åt, vilket dessa citat illustrerar:  

”Till exempel så går vi på lite promenader ibland vi har lite… något vi behöver prata om, då 

kan vi gå ut på en promenad till exempel. Och det hjälps vi åt att komma på, det är inte bara jag 

som måste komma med idéer. Så det… vi har nog ett gemensamt ansvar ändå.” (Maria) 

”Att vi gör saker tillsammans både på jobbet och på fritiden. Och att man har ett tillåtande 

klimat, att vi får vara olika och vi får tycka olika utan att man för den skull gör någon större 

grej av det och så.” (Sofie) 

 ”Är det någon som är sjuk så suckar vi inte när de ringer på morgon och säger att de är sjuk 

och har feber… suckar man ju inte och säger men gud vad jobbigt vi får det som måste jobba 

för henne… utan då krya på dig, så får man gå hem och vara sjuk och inte behöva tänka på hur 

det ser ut och ha dåligt samvete till exempel.” (Lisa) 

Kajsa och Emma upplever att alla försöker att hjälpas åt. Kajsa tror att det kan vara så att 

medarbetarna upplever det som att de hjälper till medan hon som hälsoinspiratör känner 

annorlunda. Julia och Anders känner inte att alla engagerar sig. Julia tycker det känns 

”tungrott” ibland och Anders menar att vissa inte bryr sig alls.   

 

Alla personer har kommit i kontakt med kommunens mål för det hälsofrämjande arbetet men 

flera menar att de idag inte kan dessa utantill. Lisa vet däremot att målen finns till för att 

sjukskrivningstalen ska minska. Kajsa är den enda i gruppen av intervjupersoner som faktiskt 

arbetar efter dessa mål. Hennes arbetsplats har brutit ner dem, analyserat dem och använder 

sig av dem, som hon själv uttrycker det: ”Nördigt mycket.” Kajsa vet därmed också att hennes 

medarbetare i stor grad känner till målen. Anders, Maria och Julia tror att medarbetarna 

känner till dem. Emma vet att i alla fall en person känner till dessa. Sofie och Lisa tror inte att 
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deras medarbetare känner till dessa mål. 

 

Intervjupersonerna redogör för hälsoarbetet som en del av det ordinarie arbetet i varierande 

utsträckning. På utvecklingssamtalen diskuteras dock hälsan mer eller mindre för samtliga 

personer. Anders redogör: 

”Det är… jag tror att det är typ en fråga. Det är såhär har du tid för… vad är det han brukar 

säga… han brukar ställa frågor. Har du tid till ja men om du vill motionera och sådär. Och det 

är typ en eller två frågor på hela samtalet.” 

Sofie förklarar hur hennes utvecklingssamtal brukar leda till både förbättring av arbetsmiljö 

och fysiska besvär. Hon säger: 

”Då pratar man ju om… för då vet väl ofta chefen om om man har någon fysisk eller psykisk 

åkomma. För då har man ju förhoppningsvis tagit upp det med chefen. Så då följer man upp det 

och… senaste utvecklingssamtalet ledde till att jag fick den här hjälpen då med 

terminalglasögon och jag fick även behandling då på… de har upphandlat 

friskvårdsleverantörer då… vad ska man säga… TCM traditional chinese medicine, man får 

behandling där då om man har bekymmer.”   

Fyra av hälsoinspiratörerna har en stående punkt för hälsan på deras arbetsplatsträffar. Julia 

anser att den avsatta tiden är mer än tillräcklig, då det händer att hon vissa gånger inte har 

någonting att säga och därför avstår att utnyttja tiden. Även Kajsas chef avsätter mycket tid 

till hennes uppdrag enligt följande: 

”… men det jag kan känna det är liksom sådär att jag tar ju upp väldigt mycket tid av våra 

arbetsplatsträffar. Och då kan jag ju känna sådär att… ja men alltså gentemot mina 

arbetskamrater… vi har inte mer gemensam tid än vad vi har. Den kan vi som inte påverka så 

mycket. Så att jag kan väl känna sådär att jag får knuffa ut väldigt mycket för min chef men 

ibland vet jag inte om mina arbetskamrater… de kanske också vill få ta mer plats, det vet jag 

inte. Men jag har inte svårt själv att få platsen.”  

På Anders arbetsplats hör hälsan till ett ovanligt samtalsämne på arbetsplatsträffarna medan 

Sofie åtminstone menar att tanken att det ska finnas en stående punkt finns. Lisa förklarar att 

hennes chef endast avsätter tid om hon ber om det och även då är tiden bristfällig, framförallt 

eftersom arbetsplatsträffarna är så sällan. Hon säger:  

”Vi ska ju ha som en… helst rymma det här på en arbetsplatsträff, att vi tar upp hälsa som en 

punkt. Men i och med att vi har så mycket som ska drifta om på våra arbetsplatsträffar så finns 

det sällan tid. Det jag kan få, sist så hade jag två minuter. […] Det [arbetsplatsträffen] är två 

timmar en gång i månaden och det är så mycket som ska lyftas så att det här står lite tillbaka.” 
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Sammanfattande analys 
 

 

 

Enligt Stadsledningskontoret (2010) har Umeå kommun det övergripande ansvaret för 

arbetsmiljön medan varje chef för sig ansvarar för att kommunens mål gällande arbetsmiljön 

följs i praktiken. Arbetsplatserna ska kännetecknas på följande sätt ”En trygg, säker och 

stimulerande arbetsmiljö, en arbetsmiljö som bidrar till hälsa och utveckling, ett öppet och 

tillåtande arbetsklimat, ledare och medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas.” 

(Stadsledningskontoret, 2010, s. 2). Detta tolkar vi som att flera av dessa delar uppfylls 

eftersom hälsoinspiratörerna upplever att den psykosociala arbetsmiljön är god då de har bra 

arbetskamrater som stöttar varandra och en trevlig stämning i gruppen. Detta säger emot 

Arbetsmiljöverkets (2010a) rapport om att kommunalt anställda är utsatta för stora 

psykosociala påfrestningar på jobbet. Även vårdyrken ska enligt Arbetsmiljöverket (2010a) 

vara särskilt drabbade av psykosociala problem, vilket hälsoinspiratörerna enligt vår tolkning 

inte heller visar bevis för trots att flera av dem har just denna yrkesroll. Två av 

intervjupersonerna förklarar dock att arbetsmiljön kan vara stressig. Inom vårdyrket är 

tidsbrist ett vanligt problem (Arbetsmiljöverket, 2010a), vilket stämmer överens med en av 

personerna ovan. Likaså menar Socialstyrelsen (2009) att arbete inom den offentliga sektorn, 

såsom kommunen, ofta är stressigare än inom andra sektorer. Endast två av 

hälsoinspiratörerna uppfattar den fysiska arbetsmiljön som god, medan övriga personer har 

problem med bland annat dålig luft, kroppsliga besvär och ickeergonomiska placeringar av 

utrustning. Detta stämmer bra överens med Arbetsmiljöverket (2010a) som redogör att besvär 

i den fysiska arbetsmiljön är något som är utmärkande för kommunala yrken. Vidare menar 

Arbetsmiljöverket (2010a) att kroppslig trötthet dessutom är vanligt inom omsorgsyrket, 

vilket enligt oss kan förklara intervjupersonernas besvär ytterligare. Arbetsmiljöverket 

(2010a) redogör dessutom att anställda inom vårdyrket ofta har små möjligheter till att 

bestämma arbetstakten. I intervjuanalysen framgår dock ett motsägande perspektiv, de flesta 

av intervjupersonerna har goda möjligheter att påverka arbetets utformning trots att många 

arbetar inom vården.  

 

För intervjupersonerna är en hälsofrämjande arbetsplats att personal mår bra, samarbetar, trivs 

samt uppmärksammar och åtgärdar problem tillsammans. Detta faller väl in med kommunens 

önskan om hur en hälsofrämjande arbetsplats bör vara. Att samarbeta, trivas och må bra är 

faktorer som är viktiga på arbetsplatsen enligt kommunens policy (Stadsledningskontoret, 

2010). Precis som Medin och Alexandersson (2000) ser hälsoinspiratörerna hälsofrämjande 
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som ett komplext begrepp som kan användas på flera olika sätt. Medin och Alexandersson 

(2000) förklarar: ”Hälsofrämjande är aktiviteter för att främja hälsa, eller studier av sådana 

aktiviteter. Beskrivs ömsom som en process, ömsom som konkreta insatser, ömsom som 

mål.” (s. 113) Intervjupersonernas svar kan likaså både tolkas som mål med det 

hälsofrämjande arbetet och aktiviteter på vägen till en hälsofrämjande arbetsplats. Även 

WHO´s (1986) definition stämmer bra överens med intervjupersonernas svar då den innebär 

att hälsofrämjande är en process som förbättrar befolkningens hälsa och välmående. Enligt 

Stadsledningskontoret (2010) ska Umeå kommuns hälsofrämjande arbete utgå från tre 

samverkande delar: att ”främja hälsa”, att ”förebygga ohälsa” och att ”åtgärda ohälsa”. Att 

hälsoinspiratörerna förklarar begreppet hälsofrämjande som att uppmärksamma och åtgärda 

problem kan enligt vår tolkning kopplas till kategorierna att ”förebygga ohälsa” och ”åtgärda 

ohälsa”. Hälsoinspiratörerna poängterar också vikten av att främja hälsa, genom att förstärka 

friskfaktorer. I Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering framgår det 

dock att strategin ”främja hälsa” ska ha störst fokus (Stadsledningskontoret, 2010). 

 

Enligt Stadsledningskontoret (2010) är samarbetet mellan chef och medarbetare ovärderligt i 

det hälsofrämjande arbetet. Chefen bör vara öppen, medskapande och stöttande medan 

samtliga medarbetare ansvarar för att förstärka friskfaktorer och identifiera ohälsa, ge stöd 

och skapa trivsel på arbetsplatsen. Både chefens och medarbetarnas roll i arbetet lyfts fram av 

hälsoinspiratörerna. Det är dock endast tre av dem som upplever att alla på arbetsplatsen 

hjälps åt, vilket vi tolkar som att riktlinjerna gällande detta inte eftersträvas som de bör i 

praktiken. För att lyckas med detta samarbete är det viktigt att alla på arbetsplatsen känner till 

kommunens mål gällande det hälsofrämjande arbetet (Stadsledningskontoret, 2010). Samtliga 

hälsoinspiratörer uppger att de har kommit i kontakt med målen, men det framkommer att 

flera inte kommer ihåg dessa. Dessutom råder det tvivel angående medarbetarnas kännedom 

om dessa. Endast en hälsoinspiratör arbetar aktivt med målen och menar att alla hennes 

medarbetare är mycket insatta i dessa.              

 

Enligt Åsa Ehnberg (Personlig kommunikation, 31 mars 2011) ska alla arbetsplatser inom 

Umeå kommun se hälsoarbetet som en del av det ordinarie arbetet. Med detta menas bland 

annat att chefen på respektive arbetsplats ansvarar för att det ska finnas en stående punkt för 

hälsa under utvecklingssamtalen. Samtliga arbetsplatser som hälsoinspiratörerna representerar 

uppfyller detta krav. Vidare menar Åsa Ehnberg (Personlig kommunikation, 31 mars 2011) att 

det även under arbetsplatsträffar ska finnas en stående punkt för hälsoarbetet och även här 
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ligger ansvaret i chefens händer. Utifrån analysen av intervjustudien tolkar vi det som att detta 

fungerar bra i praktiken för fyra av hälsoinspiratörerna, medan tre inte har hälsa som en 

stående punkt på sina arbetsplatsträffar. Den ovan belysta skillnaden beror framförallt på i 

vilken utsträckning chefen väljer att avsätta tid för hälsoarbetet. Det framkommer att vissa 

chefer prioriterar detta område högt medan andra inte verkar bry sig överhuvudtaget. En 

tydlig brist i samarbetet mellan kommunen och ledarna går att identifiera, då alla chefer inte 

följer de övergripande riktlinjerna.    

 

Sist men inte minst framgår det i bakgrunden att KASAM med de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005; Medin & Alexandersson, 

2000) utgör en viktig del i kommunens salutogena arbetssätt (Personlig kommunikation, Anna 

Holm, 1 april 2011). Enligt vår tolkning är intervjupersonernas meningsfullhet god eftersom 

alla anser att den psykosociala arbetsmiljön är bra, de har goda relationer till sina kollegor, 

trivs i arbetsgruppen och har goda möjligheter att påverka arbetets utformning. 

Hanterbarheten förstärks för tre av hälsoinspiratörerna i och med stödet från deras 

medarbetare, medan resterande personer saknar detta. Likaså är hälsoinspiratörernas känsla av 

begriplighet i varierande utsträckning, då vissa har större kännedom om målen de bör sträva 

efter i det hälsofrämjande arbetet. Då många medarbetare inte känner till deras ansvar i det 

hälsofrämjande arbetet leder detta till en minskad känsla av begriplighet.                 

4.2.3 Hälsoinspiratörsuppdraget 
 
Under detta tema kommer frågor som handlar om hälsoinspiratörernas uppdrag att behandlas. 

Hur de fick uppdraget, vilka uppgifter de har, hur de agerar i rollen och vilken inställning 

medarbetarna har till uppdraget är frågor som fokuseras här. 

  

Alla intervjupersoner utom Anders antog uppdraget frivilligt.  Han tog på sig det eftersom 

någon var tvungen och för att en medarbetare föreslog honom. Kajsa och Maria däremot kom 

själva med förslaget till sina chefer efter att de läst om verksamheten.  Majoriteten av 

hälsoinspiratörerna lägger ner ungefär en timme i veckan på sitt uppdrag. En del av dem 

använder sig av fritiden, men då oftast för att genomföra de aktiviteter de planerat.   

 

Alla hälsoinspiratörer är positiva till uppdraget och trivs i rollen som hälsoinspiratör. Kajsa 

upplevde dock att det tog ett tag innan hon hade etablerat sig i rollen. Anders säger att han 

trivs som hälsoinspiratör men att han inte gör något i sin roll. Maria tycker det är kul att få ta 
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del av hälsofrågor på arbetstid eftersom hon själv är intresserad av hälsa. Sofie anser att 

hennes medarbetare är entusiastiska och hon tycker om att förmedla positiva saker. Alla 

personer vidareförmedlar information som de får ta del av till sina medarbetare och Julia och 

Kajsa förklarar att de väljer ut vad de vidarebefordrar eftersom all information inte 

nödvändigtvis passar eller intresserar medarbetarna. Intervjupersonernas uppfattning om vad 

som är deras viktigaste uppgift som hälsoinspiratör skiljer sig åt. Lisa, Maria och Kajsa 

nämner samarbetet med chefen som en kritisk punkt, att kunna diskutera problem med chefen, 

att vara kanalen mellan chef och medarbetare och informera chefen om dennes ansvar 

gällande hälsoarbetet. Emma, Julia och Lisa talar även om att kunna motivera sina 

medarbetare till någonting, Julia beskriver:   

”Och sen naturligtvis att inspirera och motivera till någonting... ja. Rörande hälsa, som sagt  

var, det behöver ju inte vara en aktivitet utan det kan ju vara någonting annat också. Öka 

trivseln på jobbet. Så tänker jag. Mår gruppen gott så har man ju vunnit mycket.” 

Sofie är också inne på att en god sammanhållning i gruppen är en förutsättning för att kunna 

hantera eventuella problem:  

”… för jag tror att de gånger det krisar till, alltså om man har en arbetsgrupp och sen blir det 

problem av något slag så har man en bra grund och en bra sammanhållning så klarar man av 

svårigheter bättre. Oavsett var det är, om det är stressigt eller om det är saker som händer i 

arbetsgruppen eller... att man känner varandra litegrann.” 

Majoriteten nämner också att informera sina medarbetare är ett ansvarsområde de har. Det 

kan vara information om rabattkort på gym, friskvårdspengar eller att berätta om till exempel 

Formgivaren. Alla intervjupersoner känner att de har ganska fria händer i uppdraget och har 

möjlighet att anpassa sig efter arbetsgruppens behov. Emma och Julia tycker till exempel att 

det är viktigt att fokusera på att få en sammansvetsad grupp medan Lisa och Kajsa båda 

menar att arbeta mot stress är extra viktigt. Hälsoinspiratörens engagemang och ansvar är 

enligt Maria och Sofie nyckelfaktorer för att lyckas med hälsoarbetet på arbetsplatsen.      

 

Alla utom Anders upplever att deras medarbetare är positiva till uppdraget. Anders menar att 

det inte är någon som tar det på allvar och han själv är inte heller engagerad vilket resulterar i 

att han inte gör något i sin roll som hälsoinspiratör. Lisa, Maria och Sofie belyser vikten av 

samarbete med medarbetarna såväl som medarbetarnas engagemang och återkoppling för att 

kunna hålla motivationen uppe. Emma och Julia upplever båda att de ibland verkar vilja mer 

än vad medarbetarna vill, och då är det viktigt att inte gå på för mycket så att medarbetarna 

tappar motivationen.   
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Fyra av hälsoinspiratörerna belyser att aktiviteter de planerar och genomför inte behöver ha 

med fysisk aktivitet att göra, utan brukar handla mer om trivsel och att må bra. Exempel på 

aktiviteter som inte innebär fysisk aktivitet som intervjupersonerna nämner är afterwork, 

chokladprovning, åka häst och vagn, blindtester, gemensamt fika, teater och picknick.  Sofie 

har ett tips som alltid fungerar ”… mycket handlar om maten då inser man att det är allas 

gemensamma nämnare.” Övriga aktiviteter som hälsoinspiratörerna nämner är 

tipspromenader, fortet, konditionstest, stegtävling, stavgång, blodomloppet, 

mötespromenader, cykeltur och curling.  

 

Fyra av hälsoinspiratörerna har haft medarbetare som kommit till dem för hjälp när de på 

något sätt mått dåligt. Julia, Anders och Emma har alla varit i denna situation och de försöker 

alla hjälpa till så gott de kan genom att stötta, prata och lyssna på sina medarbetare. Julia 

poängterar dock att det yttersta ansvaret ligger hos chefen. Både Julia och Anders verkar 

tycka att det är självklart att personer i en arbetsgrupp ska hjälpa varandra i tuffa tider:  

”… att vi stöttar varandra om vi känner att det behövs. Alla har vi väl haft någon period när det 

varit lite sämre och det är klart att vi försöker att stötta varandra om det går. Men det yttersta 

ansvaret finns ju hos chefen. Det ligger ju inte hos oss så men… självklart gör man ju vad man 

kan för sina arbetskamrater, det är som självklart.” (Julia)  

”… att man har behov av att prata och sådär. Det absolut det har vi nog allihop, det är inte 

unikt för mig bara för att jag är hälsoinspiratör. Utan det är för att vi har en bra arbetsgrupp 

som bryr sig om varandra, alltså genuint att vi har jobbat… vi jobbar ju väldigt tajt här. Jobbar 

ganska ofta och så, så att man måste ta hand om varandra och det innebär att när det händer 

saker måste man alltså vara beredd och lyssna.” (Anders) 

Maria och Sofie har aldrig hamnat i den situationen men skulle hänvisa medarbetaren till 

chefen i så fall. Fyra av hälsoinspiratörerna upplever att det saknas riktlinjer som säger vart de 

ska vända sig i en sådan situation.   

 

Ingen av hälsoinspiratörerna anser att deras arbetsplats arbetar aktivt mot tobak, alkohol och 

droger. Majoriteten av dem har på något sätt informerat medarbetarna om kommunens mål 

med tobaksfria arbetsplatser. Fyra av hälsoinspiratörerna menar att arbetet känns onödigt 

eftersom behovet inte finns på deras arbetsplats, då endast någon enstaka medarbetare 

använder tobak. Lisa är den enda som upplevt direkt motstånd från en medarbetare i frågan.      
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Sammanfattande analys 
 

 

 

Utifrån det insamlade datamaterialet kan tolkningar göras angående hur väl riktlinjerna för 

hälsoinspiratörsverksamheten följs i praktiken. Enligt Anna Holm (Personlig kommunikation, 

28 mars 2011) ska alla arbetsplatser inom kommunen ha en hälsoinspiratör, vilket i praktiken 

har lett till att en av intervjupersonerna blivit påtvingad sitt uppdrag. Detta gör att den aktuella 

hälsoinspiratören är oengagerad och prioriterar andra uppgifter istället för hälsoarbetet. 

Samtidigt som kommunen menar att hälsoinspiratörer ska finnas på alla arbetsplatser, så är ett 

till kriterium att inspiratörerna ska ha ett stort hälsointresse. Ovanstående exempel visar att 

sambandet mellan dessa två omständigheter inte alltid fungerar i praktiken. En viktig uppgift 

som hälsoinspiratörerna har är att vidareförmedla aktuell information till sina medarbetare 

(Personlig kommunikation, 25 mars 2011), vilket alla intervjuade personer också gör. Vidare 

anser intervjupersonerna att deras viktigaste uppgifter är att motivera medarbetarna till ett 

hälsosamt liv, skapa trivsel i arbetsgruppen och att fungera som kanal mellan medarbetarna 

och chefen. Enligt Anna Holm (Personlig kommunikation, 28 mars 2011) överensstämmer de 

beskrivna uppgifterna väl med kommunens syn på vad som hör till hälsoinspiratörens ansvar. 

Något som dock inte poängteras av intervjupersonerna är deras uppgift i att ha god 

ämneskunskap i det hälsofrämjande arbetet. Alla hälsoinspiratörer ser till den specifika 

gruppens behov, vilket även Umeå kommun förespråkar (Personlig kommunikation, Anna 

Holm, 28 mars 2011).   

 

Enligt Åsa Ehnberg (Personlig kommunikation, 31 mars 2011) är tanken med 

hälsoinspiratörsverksamheten att öka medarbetarnas hälsa genom att nå ut till dessa på ett 

smidigt sätt. I analysen av intervjuerna framgår det enligt vår tolkning att projektet är lyckat, 

då hälsoinspiratörens engagemang många gånger är avgörande för arbetsplatsens hälsoarbete. 

Stadsledningskontoret (2010) redogör att även medarbetarna har ett viktigt ansvar i 

hälsoarbetet. Alla utom en av intervjupersonerna upplever att medarbetarna hjälper till i 

arbetet, framförallt genom att ge återkoppling och komma med idéer till hälsoinspiratörerna. 

 

Ett tydligt samband kan ses mellan Umeå kommuns syn på hälsoarbete och fyra av 

hälsoinspiratörernas. De menar att aktiviteterna de planerar likaväl kan handla om trivsel som 

fysisk aktivitet för att ge ökad hälsa hos medarbetarna. Detta tolkar vi som att Umeå 

kommuns förändrade arbetssätt, från det smalare friskvårdsbegreppet till ett större 

hälsoperspektiv (Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011), faktiskt 
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implementeras i praktiken.    

 

I bakgrunden går det att utläsa att hälsoinspiratörerna ska arbeta med friskfaktorer, det vill 

säga att fokus ska ligga på vad som får personalen att må bra och vad som fungerar. Det hör 

inte till hälsoinspiratörens uppgifter att ta hand om medarbetare som mår dåligt, utan 

förekommer detta ska dessa personer hänvisas vidare till företagshälsovården eller liknande. 

(Personlig kommunikation, Åsa Ehnberg, 31 mars 2011) I intervjustudien framkommer det att 

fler än hälften av hälsoinspiratörerna har varit med om denna situation och försöker många 

gånger lösa problemet på egen hand. Det går dock att utläsa att personerna är medvetna om att 

det yttersta ansvaret ligger hos chefen, men de saknar tydliga riktlinjer för var de faktiskt ska 

vända sig i en sådan situation.      

 

Conrad och Tangen (2009) menar att det är ”… oetiskt att inte skapa förutsättningar för bättre 

hälsa och livskvalitet.” (s.39) samtidigt som det ofta ifrågasätts hur långt vi egentligen kan gå 

utan att gå över gränsen. Två av våra intervjupersoner belyser den här problematiken, att de 

har ett ansvar som hälsoinspiratörer att främja hälsa men att de samtidigt inte kan tvinga 

någon till förändring.      

 

Enligt Stadsledningskontoret (2010) ska samtliga medarbetare inom Umeå kommun arbeta för 

en tobak-, alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Anna Holm (Personlig kommunikation, 28 mars 

2011) menar att tio procent av Sveriges vuxna befolkning har missbruks- eller 

beroendeproblem av något slag, medan 400 000 är beroende av alkohol. De intervjuade 

hälsoinspiratörerna har varken upplevt problem med alkohol eller droger bland deras 

medarbetare och endast ett fåtal använder tobak, vilket enligt oss tyder på att ovanstående 

siffror inte tycks stämma överens inom de arbetsplatser som studien berört. Detta har lett till 

att ingen av hälsoinspiratörerna sett ett behov av att arbeta aktivt mot tobak, alkohol och 

droger. De flesta har dock informerat sina kollegor om kommunens mål att nå tobaksfria 

arbetsplatser.    

4.2.4 Inspirationskällor och stöd 
 

Under följande avsnitt kommer hälsoinspiratörernas upplevelser av inspiration och stöd till 

deras uppdrag att presenteras. Det berör främst vilken betydelse 
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hälsoinspiratörsutbildningarna, hälsoutvecklarna, kommunens intranät, samarbetet med andra 

hälsoinspiratörer och chefen har för uppdraget.     

4.2.4.1 Kommunen och andra hälsoinspiratörer 
 

Majoriteten av personerna anser att grundutbildningen var bra och givande. Det var ingenting 

särskilt som de saknade, vilket Lisa och Kajsa förklarar med att allting var väldigt nytt och 

inga förutfattade meningar fanns. Utifrån hälsoinspiratörernas svar och den tidpunkt de 

påbörjade sitt uppdrag framgår det att grundutbildningen har blivit bättre med tiden. Alla 

utom Anders har dessutom deltagit på ett eller flera fortbildningstillfällen och de är 

allesammans positiva till dessa. Det som framförallt värderas är blandningen, utbytesstunden 

med andra hälsoinspiratörer, genomgången av det hälsofrämjande arbetet och aktiviteterna 

(till exempel zumba). Emma poängterar att tillfället då även cheferna var deltagande gav 

jättemycket, eftersom detta skapade diskussion och samarbete mellan hälsoinspiratören och 

chefen. Kajsa och Julia påpekar dock att det finns saker som är mindre bra också. Kajsa 

förklarar att fortbildningen som handlade om tobak var jättedålig, då hon inte kunde 

genomföra uppdraget hon fick eftersom detta skulle skapa splittring i arbetsgruppen.   

 

Alla hälsoinspiratörer anser att kontinuerliga utbildningar är viktiga för att motivationen ska 

hållas uppe. Här poängteras framförallt känslan av att ha ett ansvar att hålla, att bli påmind, att 

få idéer och utbyte av andra samt att få en kick till att fortsätta med uppdraget. Anders 

förklarar att det i själva verket var på utbildningen som han kände sig som mest motiverad 

och tror att han skulle bli ännu mer inspirerad om han deltog på fler. Lisa önskar att 

utbildningarna var oftare och förklarar att dessa är oerhört viktiga då stödet från chefen är 

litet. Sofie har däremot ett annat synsätt på detta, vilket citatet nedan illustrerar: 

”Nä, det behövs inte [ha utbildningar oftare]. Utan jag tror att blir det för mycket också då blir 

det som ett måste. Utan när det är sådär lagom mycket då blir det att man ser fram emot det och 

man prioriterar det…”            

Samtliga hälsoinspiratörer upplever att det även utanför utbildningsträffarna finns stöd och 

hjälp från kommunens hälsoutvecklare att få vid behov. Maria förklarar: 

”Jag vet ju att de kan komma ut på arbetsplatsträffar och sådär om man skulle känna det 

behovet av att liksom ja gå mer på djupet och få lite stöd i vad man kan göra för någonting.”   

Även kommunens intranät visar sig vara en viktig faktor för personernas motivation att arbeta 

med uppdraget. Alla har varit inne på denna hemsida och använder verktygen i varierande 
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utsträckning. Maria berättar att det är en bra blandning av information och lätt att hitta saker. 

Julia tycker att det är smidigt att materialet från utbildningarna läggs ut på intranätet, då detta 

underlättar arbetet med att vidareförmedla denna information till medarbetarna. Det är 

framförallt hälsoinspiratörssidorna och Sporren som intervjupersonerna lyfter fram. Sporren 

lovordas av fyra hälsoinspiratörer som alla anser att den är jättebra. Personalföreningen 

uppskattas främst för sitt stora och lättillgängliga utbud av aktiviteter men också för att den 

ger bra idéer och material. Maria säger:  

”Jag tycker Sporren är jättebra alltså. Det är mycket sådana saker som är lättillgängliga som 

erbjuds, det är ett jätte… ja men otrolig fördel och ha en sån där personalförening som hittar 

på så mycket bra aktiviteter. Om det inte var för Sporren då skulle jag nog inte ha så lätt att 

kunna komma med saker tror jag.”    

Fem av intervjupersonerna känner till tidningen som hälsoinspiratörerna har möjlighet att 

prenumerera på, medan två inte har hört talas om den. Tidningen uppfattas som bra, rolig, 

intressant, bra bredd, lättläst och inspirerande. Kajsa redogör för tidningen enligt följande:  

”… och den älskar mina arbetskamrater [tidningen]. Jag skickar den till dem. Det är jättekul, 

jag tror att det är det som gör att folk har så… delvis så… positiv inställning till att jag är 

hälsoinspiratör. Jo, folk tycker den är jättebra. Ja jag läser den också men jag… alltså jag har 

inte uppfattat den så bra tror jag som mina arbetskamrater har gjort. Förstår ni, alltså… men 

det kanske är att jag förväntar mig att den ska vara bra och de förväntar sig att det ska vara typ 

skräppost de får. Jag vet inte. Men den är ju bra.” 

Alla utom Sofie samarbetar i nuläget med andra hälsoinspiratörer och även hon planerar att 

börja arbeta tillsammans med andra. Samarbetet upplevs positivt då flera hjälps åt att planera 

och komma med förslag till olika former av aktiviteter, samtidigt som det känns roligt att 

träffa andra än bara sin egen grupp. För Maria är detta samarbete många gånger oumbärligt 

för att uppdraget ska kunna genomföras, vilka nedanstående citat visar:   

”Jag har som känt att det kunde vara roligt att hitta på någon aktivitet som man gör 

tillsammans och sådär, men det blir ju lite svårt och lite tungrott samtidigt eller nästan larvigt 

att hitta på något för tre personer. Men nu har vi ju kommit på att vi ska samarbeta flera 

hälsoinspiratörer, så nu har vi faktiskt fått till några gemensamma aktiviteter och det passar ju 

jättebra för mig eftersom min grupp är så liten. Så då hjälps man ju åt att hitta på saker också.” 

För att öka hälsoinspiratörernas motivation belyses en del förändringar inom verksamheten. 

Lisa poängterar vikten av att få ut uppdraget även på chefsnivå, då hon skulle ta uppdraget på 

större allvar om chefen tog mer ansvar. Hon påpekar att uppdraget inte fungerar i praktiken 

eftersom chefen varken har tid att engagera sig själv eller avsätta tid till henne som 

hälsoinspiratör. Även Emmas motivation skulle öka om chefen avsatte mer tid till hennes 
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uppdrag. På tal om chefens funktion i att motivera och inspirera, så kan en stor skillnad ses på 

Kajsas arbetsplats jämfört med föregående personers. Hon har nyligen tilldelats tio tusen 

kronor av sin chef för att göra någonting bra för gruppen.      

För Kajsa är uppdragen som kommunen förmedlar en motivationshöjande faktor. Hon menar 

att det underlättar arbetet att bli tilldelad en konkret uppgift att utföra med sin arbetsgrupp och 

vill gärna få uppdrag även i framtiden. Kajsa skulle även uppskatta om kommunen oftare 

anordnar aktiviteter för alla medarbetare inom kommunen. Det är både inspirerande och roligt 

att få träffa människor från andra delar av organisationen, förklarar hon. Sofie tror att hennes 

motivation skulle öka om hon fick dela på uppdraget med en till hälsoinspiratör i 

arbetsgruppen.      

4.2.4.2 Chefen 
  
Personernas åsikter skiljer sig åt i frågan om de får feedback från sin chef i arbetet eller inte. 

Lisa förklarar att hennes chef är duktig på att ge verbal feedback men upplever samtidigt en 

negativ feedback när chefen drar in personal. Anders beskriver att chefen ger god feedback 

när han finns tillgänglig, men önskar en mer strukturerad form av överföring. Sofie däremot 

får sällan feedback och önskar mer medan Kajsa inte får någon feedback alls men tycker det 

fungerar bra ändå. Både Julia och Maria anser att de får feedback, samtidigt som Emma 

menar att det ibland fungerar bra och stundtals sämre.    

 

Majoriteten av personerna anser att tiden att arbeta med uppdraget är tillräcklig, oavsett om 

chefen eller de själva avsätter den. Givetvis är det enklare för de som har ett fritt arbete att 

avsätta den tid som önskas. Kajsa förklarar: 

”Nja, alltså men jag har ju inte ett sådant jobb så han avsätter ju ingen tid alls. Men jag får ju 

göra det om jag lyckas få ihop mitt schema själv så får ju jag göra det. Alltså jag tror att jag 

skulle kunna ägna… det är det som är svårt med tiden, jag skulle kunna ägna väldigt mycket tid 

åt det. Han skulle ändå tycka att det var okej så länge jag följer mina deadlines.”  

Emma tycker att tiden ibland inte räcker till medan Lisa är den enda av de intervjuade som 

tycker att tiden för uppdraget är fullständigt otillräcklig. Hon säger: 

”Jag tycker inte vi har tagit tag i det [uppdraget]. Det är ett samarbete mellan 

hälsoinspiratören och enhetschefen. Men två minuter på en arbetsplatsträff det är för lite. Så vi 

måste skapa rutiner för att få det... ibland så… jag tror inte hon hinner heller.”  
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Som ovanstående citat antyder, anser Lisa att samarbetet mellan chefen och hälsoinspiratören 

fungerar mycket dåligt. Chefens bristande stöd i uppdraget förklarar hon med att chefen 

saknar tid och helt enkelt inte hinner engagera sig. Detta leder i Lisas fall till att uppdraget blir 

lidande och för att det ska fungera anser hon att chefen måste börja ta ett större ansvar. Hon 

poängterar bland annat att de tillsammans måste skapa rutiner och lägga upp en detaljerad 

plan för vad som ska ingå i en arbetsplatsträff för att hälsoarbetet ska bli av. I hennes fall 

skulle dessutom fler arbetsplatsträffar underlätta detta. Även övriga intervjupersoner håller 

med om att det är viktigt att samarbetet mellan chefen fungerar att inte minst att chefen 

sanktionerar uppdraget. Personernas åsikter gällande stöd och ansvar från chefen skiljer sig åt 

enligt följande exempel: 

         ”Nä, det kan jag inte säga [att chefen hjälper till], men jag är inte beroende av henne 

           för att jag ska klara mitt arbete så.” (Sofie)        

”Alltså han tar ju ansvar på så sätt att han säger att jag får göra det och sen så har jag jobbat 

så länge så att jag kan ju prata rakt till honom. Så att på det sättet tycker jag att han gör det. 

Om vi säger att han skulle göra precis som han gjorde och jag vore helt nyanställd, då skulle 

inte jag tycka att han tog tillräckligt mycket ansvar. Men jag tänker mig att då skulle han säkert 

göra det på ett annat sätt.” (Kajsa)   

”Chefens insatser. Inga alls, han gör ingenting åt det. Vi har haft… nä jag ska inte säga 

någonting för han har inte gjort någonting åt det. Men därmed inte sagt att han är emot det, 

tvärtom så ställer han frågor. Han har ställt frågor kring hur trivs du i rollen som 

hälsoinspiratör. Och då har jag förklarat att jag tycker att det är ett viktigt uppdrag men i och 

med att jag inte har det engagemanget så tycker jag att det är bättre att någon annan tar över 

det. Men det är väl i princip det han har gjort, att han har lyssnat på den kritiken. Ingenting 

annat.” (Anders) 

I ovanstående text framgår det att det upplevde stödet från chefen definieras olika för olika 

personer. Det flesta av intervjupersonerna anser dock att stöd finns tillgängligt vid behov.  

Sammanfattande analys 
 

 

 

I bakgrunden kunde det utläsas att Umeå kommuns hälsoutvecklare ska bidra med stöd, 

kunskap och inspiration till såväl chefer som hälsoinspiratörer (Personlig kommunikation, 

Åsa Ehnberg, 31 mars 2011). Samtliga hälsoinspiratörer i studien upplever att detta stöd finns 

till förfogande vid behov, vilket enligt oss tyder på att riktlinjerna gällande kommunens stöd 

följs i praktiken. De uppfattar dels att utbildningarna ger stor inspiration, men också att 

hälsoutvecklarna kan kontaktas personligen för ett mer djupgående stöd. Fortbildningarna 

äger rum en gång per termin och det är hälsoinspiratörens eget ansvar att se till att delta på 

dessa (Personlig kommunikation, Anna Holm, 25 mars 2011). I analysen av intervjuerna 
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framgår det att alla utom en av hälsoinspiratörerna uppfyller detta ansvar. 

Utbildningstillfällena kan precis som intervjupersonerna påpekar ge ökad inspiration och 

motivation eftersom säkerhetsbehovet enligt Maslows motivationstrappa (Conrad & Tangen, 

2009) blir uppfyllt.   

Enligt Anna Holm (Personlig kommunikation, 25 mars 2011) ska även Umeå kommuns 

intranät fungera som ett hjälpmedel till hälsoinspiratörerna. Att uppdatera sig med aktuell 

information från dessa sidor är dock hälsoinspiratörernas självständiga ansvar. Samtliga 

intervjupersoner förklarar att de besöker intranätet mer eller mindre regelbundet. De upplever 

att den tillgängliga informationen ökar deras motivation till att arbeta med uppdraget, vilket 

stämmer överens med kommunens förhoppning med intranätet. Kommunens personalförening 

Sporren ska erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter till samtliga medarbetare (Personlig 

kommunikation, Anna Holm, 25 mars 2011), vilket vi tolkar det som att intervjupersonerna 

upplever. Hälsoinspiratörerna upplever dessutom att tidningen som de har möjlighet att 

prenumerera på både är inspirerande och rolig, vilket enligt vår tolkning bevisar att den fyller 

sin funktion i praktiken. Enligt Stadsledningskontoret (2010) är samarbete ett viktigt inslag 

för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet. De flesta av hälsoinspiratörerna har valt att 

samarbeta med andra hälsoinspiratörer, vilket ger dem ökad motivation att arbeta med 

uppdraget.  Kontaktbehovet kan enligt Maslow uppfyllas genom relationer och genom att 

skapa möjligheter för lagarbete (Conrad & Tangen, 2009). I och med att hälsoinspiratörerna 

samarbetar med varandra har de goda relationer och även ett gott samarbete, vilket vi tolkar 

som att hälsoinspiratörerna uppfyller kontaktbehovet.     

 

Hälsoutvecklarna har det övergripande ansvaret för hälsoarbetet i kommunen, vilket innebär 

att de även har en viktig uppgift i att förmedla information till ledarna. Ledarna ansvarar i sin 

tur för den specifika arbetsplatsens hälsoarbete, liksom att samarbeta med hälsoinspiratören. 

(Personlig kommunikation, Anna Holm, 28 mars 2011) Utifrån intervjupersonernas svar kan 

brister identifieras i detta samarbete. Flera av hälsoinspiratörerna upplever att chefen inte tar 

ansvar för hälsoarbetet. En av hälsoinspiratörerna förklarar att chefen endast avsätter tid till 

uppdraget om hon ber om det. Hon tror att detta beror på att chefen inte har tid till att 

engagera sig, vilket i sin tur leder till att uppdraget blir lidande. Då kommunen har det 

övergripande ansvaret för hälsoarbetet, borde det enligt vår tolkning vara deras ansvar att 

möjliggöra för chefen att engagera sig i arbetet. Även andra upplever att chefen inte tar något 

ansvar, men anser till skillnad från föregående person att de klarar arbetet bra på egen hand. 
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En tydlig skillnad kan således utläsas i hälsoinspiratörernas syn på stöd och vilket behov de 

har av detta. Vidare går det att tolka att kommunen behöver tydliggöra för i vilken omfattning 

detta stöd ska finnas tillgängligt för hälsoinspiratörerna, då åsikterna går isär. I och med att 

flera chefer inte tar ansvar för hälsoarbetet kan självförtroendet hos hälsoinspiratörerna svikta 

på grund av en känsla av hjälplöshet vilket i sin tur kan göra att uppskattningsbehovet enligt 

Conrad och Tangen (2009) blir lidande. Eftersom detta behov inte uppfylls kan heller inte det 

sista självförverkligande behovet i motivationstrappan uppfyllas, enligt vår förståelse (Conrad 

& Tangen, 2009). De hälsoinspiratörer som upplever att chefer tar sitt ansvar och ger dem tid 

och möjligheter till uppdraget finns däremot större chanser till att uppnå även det sista 

behovet.    

 

Som tidigare nämnts utgör KASAM ett viktigt verktyg i kommunens salutogena arbetssätt. 

För att uppfylla komponenten begriplighet är det betydelsefullt att chefen ger feedback till 

sina medarbetare. (Personlig kommunikation, Anna Holm, 1 april 2011) Även Björkman och 

Carlsson (2006) menar att feedback är väsentligt för att känna sammanhang. Alla 

hälsoinspiratörer utom en upplever att de får feedback i varierande utsträckning, men tydliga 

brister kan utläsas. Det önskas framförallt feedback i större utsträckning och i en mer 

strukturerad form. Hälsoinspiratören som inte får någon feedback känner sig nöjd ändå, vilket 

enligt vår tolkning motsäger både teorin om att feedback är en viktig faktor för att se livet som 

begripligt och att feedback skulle vara ett måste för att känna sammanhang.        

5. Diskussion  

 
 
 
 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att granska kommunens policy för hälsa, arbetsmiljö och 

rehabilitering med hjälp av Bacchi’s analysmodell för policys. Vidare var syftet att analysera 

om och i vilken utsträckning hälsoinspiratörerna på socialtjänstens arbetsplatser tillämpar 

kommunens riktlinjer och policys för verksamheten.           

 

I resultatet av intervjustudien framgick det att majoriteten av hälsoinspiratörerna delade Umeå 

kommuns synsätt på hälsa. De var insatta i att aktiviteter inte behövde handla om att vara 

fysiskt aktiv utan mer om att öka sammanhållningen och trivseln i gruppen. Detta beror 

troligtvis på att de hälsoinspiratörer som deltog i studien var relativt aktiva i sitt uppdrag och 
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därmed väl insatta i Umeå kommuns hälsoarbete. En av intervjupersonerna som hade en mer 

biomedicinsk syn på hälsa var däremot oengagerad och inaktiv i sin roll som hälsoinspiratör. 

Eventuellt finns ett samband här, att hans bristande engagemang beror på hans okunskap om 

kommunens hälsofrämjande arbete, och att han därmed inte formats efter kommunens synsätt.  

En annan tänkbar förklaring till detta ger policyanalysen som tar upp att det hälsofrämjande 

arbetet består av tre strategier; att ”främja hälsa”, att ”förebygga ohälsa” och att ”åtgärda 

ohälsa”. Då det först sent, och inte särskilt tydligt redogörs att fokus ska ligga på att ”främja 

hälsa” så är det inte otänkbart att vissa hälsoinspiratörer uppfattar ett patogent arbetssätt. En 

tänkbar lösning på detta problem skulle kunna vara att kommunen strukturerar om policyn 

och tidigare och tydligare redogör att de övriga två punkterna, det vill säga ”förebygga 

ohälsa” och ”åtgärda ohälsa”, uppfylls genom att arbeta med strategin ”främja hälsa”.   

 

Vidare visade analysen att deltagarnas syn på hälsofrämjande arbete överensstämmer med 

kommunens syn på hälsofrämjande arbete. Dock fungerar det hälsofrämjande arbetet i 

praktiken inte alltid enligt kommunens riktlinjer. Samtliga medarbetare känner exempelvis 

inte till målen för det hälsofrämjande arbetet vilket bidrar till att samarbetet blir lidande 

eftersom alla inte känner till sitt ansvar. Det här tror vi kan bero på att kommunen har 

misslyckats med att kontinuerligt påminna om dessa, eller inte klargjort tillräckligt tydligt hur 

viktiga målen är. På så vis blir målen inte heller vidareförmedlade av hälsoinspiratören till 

medarbetarna i den mån de krävs. En annan brist i det hälsofrämjande arbetet är att vissa av 

hälsoinspiratörernas arbetsplatser inte har hälsa som en stående punkt på arbetsplatsträffarna. 

Vi tror att kommunen måste ta ett större ansvar och på ett tydligare sätt förmedla till cheferna 

vikten av detta. Vår analys av policyn visade också på att kommunen lägger stora delar av 

ansvaret på chefen. I de fall där cheferna inte tar detta ansvar kan det leda till att 

hälsoinspiratörernas uppdrag blir lidande, förutom i de fall där hälsoinspiratören har ett eget 

stort engagemang. Vi ställer oss frågande till om cheferna är medvetna om sina olika 

ansvarsområden i hälsoarbetet. En tänkbar lösning kan exempelvis vara att vidga 

hälsoinspiratörsutbildningarna till att delvis även omfatta cheferna. 

 

Kommunens och hälsoinspiratörernas uppfattningar och föreställningar av vad som bör ingå i 

en hälsoinspiratörs ansvarsområde tangerar varandra. En tänkbar förklaring till detta kan vara 

att uppgifterna och ansvaret i uppdraget tydligt redogörs av kommunen i samband med 

utbildningstillfällena. En problematik vi stött på är att kommunen vill ha hälsoinspiratörer på 

varje arbetsplats som dessutom ska ha ett hälsointresse. I vår studie ingick en person som 
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enligt vår bedömning inte var speciellt intresserad av att bedriva ett aktivt hälsoarbete och 

som hade blivit ”påtvingad” uppdraget vilket resulterade i ett bristande engagemang. Det här 

är någonting kommunen bör beakta inför framtidens selektering av hälsoinspiratörer och för 

verksamhetens fortsatta utveckling. Vårt resultat visar nämligen att hälsoinspiratörerna har en 

avgörande roll i arbetsplatsens hälsoarbete. Det finns riktlinjer som avråder 

hälsoinspiratörerna från att ta hand om medarbetare som mår dåligt men dessa riktlinjer 

efterföljs inte i praktiken och många av intervjupersonerna kände heller inte till att det fanns 

riktlinjer. Kommunen måste kanske därmed informera om dessa mer på utbildningarna.  

Intervjuanalysen visar att uppdraget genomförs på olika villkor för olika personer. De som har 

ett fritt arbete har också möjlighet att arbeta med uppdraget på arbetstid och därigenom också 

få betalt för det. Andra har däremot mer styrda arbeten med mindre möjlighet att göra detta på 

arbetstid och tvingas därmed att använda fritiden. I policyanalysen framgår det att kommunen 

tar avstånd från detta ansvar istället för att se till att villkoren ser lika ut för alla. En av 

intervjupersonerna lyfte att hon har mycket tid till uppdraget och att gå på utbildningar, 

medan andra hälsoinspiratörer hon träffat endast kan delta på ledig tid. Vi ställer oss 

tveksamma till denna lösning och anser att alla hälsoinspiratörer borde ha en viss procent av 

sin arbetstid avsedd för uppdraget.    

  

Vidare visade resultatet att hälsoinspiratörerna får stöd och inspiration från hälsoutvecklarna, 

intranätet, utbildningarna, hälsoinspiratörstidningen och Sporren. Stödet från chefen är det 

däremot flera som saknar, bland annat stöd i form av feedback. Eftersom detta är en så viktigt 

del i samarbetet och för hälsoinspiratörernas möjlighet att fullfölja uppdraget behöver 

kommunen tydliggöra chefens ansvar och i vilken omfattning stödet ska finnas tillgängligt. 

Den intervjuperson som saknar feedback, men inte säger sig behöva det heller, tror vi helt 

enkelt inte är medveten om vad denne går miste om. Får en person aldrig feedback kan hon 

heller inte veta vilka positiva effekter det för med sig. Vi upplever att intervjupersonerna inte 

uppfyller de tre komponenterna för KASAM. Dels för att de saknar stöd från chefen, att alla 

på arbetsplatsen inte känner till målen med det hälsofrämjande arbetet och dels för att vissa 

saknar stöd från medarbetarna. Intervjupersonerna uppfyller dessa i varierande utsträckning 

men ingen uppfyller alla, vilket gör att de inte har en fullständig känsla av sammanhang. Vi 

poängterar att det är svårt att göra en slutlig bedömning om detta eftersom KASAM innebär 

så mycket mer än vad vi har haft möjlighet och valt att prioritera i denna studie. 

 

I vår policyanalys framgår det att tiden har stor påverkan på hur synen på hälsa och vad som 
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skapar hälsa förändras. I och med detta anser vi att utbildningarna är oumbärliga för att 

hälsoinspiratörerna ska kunna följa tidsenliga fakta och föreställningar om hälsa. I 

intervjuresultatet framträder detta i och med att de flesta inspiratörer arbetar utifrån 

hälsoperspektivet och inte utifrån det smalare friskvårdsbegreppet. Vår intervjuanalys visade 

att alla intervjupersoner upplever att de har en god psykosocial arbetsmiljö men att de fysiska 

arbetsförhållandena och stressfaktorer utgör de största problemen. Detta styrker resultatet från 

vår policyanalys där det framgår att det antagna problemet nödvändigtvis inte är det verkliga 

problemet. I detta fall betyder det att den psykosociala arbetsmiljön setts som orsaken till 

problemet, med kommunens bristfälliga kvalitet i sina verksamheter, men att intervjuerna 

antyder att det är andra faktorer som egentligen skapar problemet. På så vis ökar lönsamheten 

för kommunen, eftersom de inte behöver lägga resurser på att förbättra de fysiska 

arbetsförhållandena, men det kan ifrågasättas om det verkliga problemet blir löst. 

 

Två av intervjupersonerna har tagit upp problemet med att veta hur långt de kan gå för att 

skapa förändring hos en medarbetare. De menar att de har ett ansvar som hälsoinspiratör att 

skapa möjligheten till förändring men att de samtidigt inte kan tvinga någon till detta. Kanske 

kan upprättande av etiska riktlinjer underlätta att denna problematik uppstår.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att policyanalysen pekar på ett bristande ansvar från 

kommunens sida vad gäller hälsoinspiratörsverksamheten. Detta kan, som tidigare påpekats 

bero på otydliga regler och riktlinjer för hälsoinspiratörernas arbete. Av resultatet kan vi även 

utläsa att kommunen lägger för mycket ansvar på medarbetarna och i synnerhet på chefen 

som förväntas ta ett stort ansvar för den hälsorelaterade verksamheten. Intervjuresultatet 

styrker ovanstående slutsats då samarbetet och därmed uppdragets framgång ofta brister på 

grund av att chefen inte i önskvärd utsträckning engagerar sig i uppdraget.   

5.2 Metoddiskussion  
 

Umeå kommun ville att vi skulle kontakta hälsoinspiratörer som varit med på den senaste 

utbildningen och som var aktiva hälsoinspiratörer, vilket såklart kan ha påverkat resultatet 

mot ett mer positivt utslag. I och med detta kan vi inte generalisera resultatet och säga att det 

gäller för hälsoinspiratörsverksamheten i stort. I och med att vi kontaktade hälsoinspiratörerna 

via cheferna på arbetsplatserna, finns risken även där för att cheferna bara vidareförmedlade 

informationen om vår studie till de hälsoinspiratörer de trodde kunde vara intresserade av att 



48 
 

delta.        

 

Vi har använt Umeå kommuns policy både som referens och som data. Vi är medvetna om att 

detta inte är optimalt eftersom vi omedvetet gör en värdering av det vi läser när vi beskriver 

policyn. I och med denna värdering ser vi inte längre på policyn med objektiva ögon när det 

är dags för analysen. Anledningen till varför vi ändå valde att använda policyn som referens 

var att vi ansåg att Bacchi-analysen inte framförde all information från policyn som vi ansåg 

var viktig för vår resultatanalys. En utförligare beskrivning av policyn ansågs därmed vara 

nödvändig. För att försöka reducera denna brist skrev en av oss beskrivningen av policyn 

medan den andre gjorde analysen av den. Anledningen till att vi valde att utöka vår 

intervjustudie med Bacchi’s analysmodell var för att höja rapportens vetenskapliga värde. Få 

tidigare studier inom det idrottspedagogiska fältet har tidigare tillämpat denna modell. Utifrån 

forskningsfrågan fann vi det emellertid logiskt att även inkludera en analys av policyn, för att 

få en större kunskapsgrund att stå på inför intervjuanalysen. Att ha i åtanke är att detta är vår 

första policyanalys med hjälp av Bacchi’s analysmodell och därmed kan vi inte garantera en 

hög kvalitet på analysresultatet. Trots detta anser vi ändå att denna analys stärker vår studies 

vetenskaplighet och att den tillför något nytt i relation till andra uppsatser inom samma 

område.    

 

Den undersökta gruppen visade sig vara relativt homogen då samtliga hälsoinspiratörer var av 

samma etnicitet och inom samma åldersgrupp. Likaså var alla utom en av intervjupersonerna 

kvinnor. Vi ställer oss frågande till denna ojämna könsfördelning, men som vi kan förstå är 

våra intervjupersoner representativa för samtliga medarbetare inom socialtjänsten. Något som 

kan betraktas som uppseendeväckande är att den ende mannen som deltog i studien har ett 

bristande intresse för uppdraget medan alla kvinnor är positiva till det. Han poängterar 

dessutom att det bara var han och en till man som deltog på det senaste utbildningstillfället. 

Detta kan tolkas som att kommunen behöver anstränga sig mer för att se till att alla människor 

i samhället, oavsett kön, ska kunna rekryteras och identifiera sig med uppdraget som 

hälsoinspiratör. 

5.3 Fortsatt forskning 

 

Som tidigare nämnts fanns en snedfördelning i kön då endast en man deltog och resten var 

kvinnor. Detta förklaras med att vi hade socialtjänsten som målgrupp där större delen av 
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medarbetarna är kvinnor. Därför anser vi att det är av intresse att studera om och i sådana fall 

hur könstillhörighet påverkar uppfattningarna om arbetet som hälsoinspiratör. I denna studie 

hade alla intervjupersoner liknande utbildningsnivå och därför vore det intressant att se om 

upplevelserna av uppdraget är annorlunda hos de med en annan utbildningsnivå. För att få en 

mer omfattande bild av hur hälsoinspiratörsuppdraget fungerar och upplevs föreslår vi 

slutligen en studie där även medarbetare, chefer och kommun involveras.       
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide för hälsoinspiratörer inom socialtjänsten  
 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat inom Umeå kommun? 

   - Vad arbetar du med?  

 

2. Hur blev du hälsoinspiratör?  

   - Hur länge har du haft uppdraget? 

3. Hur många timmar i veckan uppskattar du att du lägger ner på arbetet som 

hälsoinspiratör? 

   - Upplever du att chefen avsätter tid för dig att arbeta med uppdraget? 

   - Känner du att denna tid är tillräcklig för att klara av uppdraget?  

   - Behövs fritiden? 

4. Kan du beskriva hur du trivs i rollen som hälsoinspiratör? 

   - Finns det något som skulle göra att du tog uppdraget på ännu större allvar? (t ex 

extra betalt, utbildning) 

5. Hur många personer är du hälsoinspiratör åt? 

   - Är ni uppdelade i olika avdelningar, arbetslag eller liknande? 

   - Om ja, upplever du att detta försvårar eller förenklar ditt arbete?  

6. Hur upplever du att andra på arbetsplatsen värderar ditt arbete som hälsoinspiratör? 

Hälsoinspiratörens och arbetsplatsens hälsofrämjande arbete i förhållande till 

kommunens mål och riktlinjer 

 

7. Hur skulle du beskriva arbetsmiljön på din arbetsplats?  

8. Kan du beskriva vad hälsa är för dig? 

   - Vad tror du man kan uppnå med en god hälsa? (mår/presterar bättre både 

individuellt/ i företaget) 



 
 

9. Vad är en hälsofrämjande arbetsplats för dig? 

10. Upplever du att alla på din arbetsplats hjälps åt i arbetet med att skapa en 

hälsofrämjande arbetsplats? 

   - Kan du beskriva chefens/medarbetarnas insatser och agerande i arbetet.  

   - Vilken betydelse tror du samarbetet kan ha för resultatet? 

11. Upplever du att du och dina medarbetare har möjlighet att påverka arbetets 

utformning? (Arbetstakt, arbetsplanering, beslut) 

12. Upplever du att chefen ger feedback på dina och andras prestationer? 

   - Kan du ge ett exempel på den feedback ni får? 

13. Har du någon gång kommit i kontakt med kommunens mål för det hälsofrämjande 

arbetet? 

   - Hur många av dina medarbetare tror du känner till dessa? 

   - Anser du att dina medarbetare är hälsomedvetna? 

   - Kan du beskriva på vilket sätt. 

14. I vilken utsträckning upplever du att hälsoarbetet ses som en del i det ordinarie 

arbetet? 

   - Brukar hälsan utgöra en del i utvecklingssamtalen och på arbetsplatsträffarna? 

15. Anser du att er arbetsplats arbetar aktivt mot tobak, alkohol och andra droger? 

   - Kan du beskriva på vilket sätt. 

   - Förekommer det rökning på er arbetsplats? 

   - Finns det möjlighet att köpa tobak på arbetsplatsen? 

Hälsoinspiratörens uppfattningar om sin roll i uppdraget 

 

16. Hur skulle du beskriva ditt arbete som hälsoinspiratör? 

   - Vilka är de viktigaste uppgifterna? 

17. På vilket sätt upplever du att du arbetar med hälsa?  

   - Vilket resultat ger ditt arbete hos medarbetarna?  

18. Har du deltagit i grundutbildningen för hälsoinspiratörer? 

   - Hur upplevde du den? 



 
 

   - Kan du beskriva vad du har mest nytta av från utbildningen. 

   - Hade du önskat att den såg ut på något annat sätt?   

19. Brukar du delta på fortbildningarna? 

   - Vad är din erfarenhet från dem? 

20. Har du kontakt med andra hälsoinspiratörer utanför utbildningsträffarna? 

   - Om ja, beskriv hur och varför. 

21. I vilken utsträckning upplever du att företagets hälsoarbete påverkas av ditt eget 

engagemang som hälsoinspiratör? 

22. Upplever du att uppdraget ger dig möjlighet att arbeta utifrån egna ambitioner, eller 

endast utifrån givna riktlinjer? 

   - Beskriv.  

23. Finns det något särskild del av det hälsofrämjande arbetet som du tror är extra viktigt 

på din arbetsplats? 

Hälsoinspiratörens uppfattning om vilket stöd som finns för att uppnå målen med 

verksamheten 

24. Var får du din inspiration till uppdraget ifrån?   

   - Brukar du planera arbetet utifrån dina egna idéer eller använder du dig av andra 

inspirationskällor? Såsom internet, andra personer, övningar osv.  

25. Upplever du att det finns hjälp och stöd från kommunen att få?    

26. Har du någon gång tagit del av informationen på kommunens intranät? 

   - Hur skulle du beskriva kommunens intranät? 

   - Hur ofta brukar du gå in och uppdatera dig med aktuell information? 

   - Använder du dig av de hjälpmedel som finns tillgängliga på hemsidan?  

     (övningar, micropauser, rörelsefilmer, formgivaren, tidning, Sporren) 

   - Kan du beskriva vad du har haft mest användning av från intranätet?     

   - Kan du beskriva en gång då du använt ett hjälpmedel du blivit tipsad om? 

   - Varför valde du just det hjälpmedlet? 



 
 

27. Känner du till att det finns en tidning för er hälsoinspiratörer att prenumerera på? 

   - Vad tycker du om den? 

   - Hur bekant är du med kommunens personalförening Sporren? 

28. I vilken utsträckning anser du att din chef tar ansvar för projektet?  

   - Kan du beskriva stödet från kommunen/chefen. 

29. Brukar du vidareförmedla aktuell information om hälsoarbetet till övriga medarbetare? 

30. Händer det att du får ta på dig ansvaret för medarbetare som mår dåligt? 

   - Kan du ge ett exempel på hur det kommer till uttryck? 

   - Hur hanterar du en sådan situation? 

   - Hänvisar du personen vidare till någon annan? 

   - Finns det riktlinjer för vart du ska vända dig i en sådan situation? 

31. Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Bilaga 2: Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och 
rehabilitering 
 

 - Umeå kommuns policy för hälsa, arbetsmiljö och 

rehabilitering 

 

Umeå kommun ska ge god service med hög kvalitet till medborgare, brukare och kunder. En 

förutsättning för detta är att ledare och medarbetare tillsammans skapar attraktiva och 

hälsofrämjande arbetsplatser. Vi ser ett hälsofrämjande arbete som en strategisk fråga och en 

förutsättning för en framgångsrik verksamhet och ett hållbart arbetsliv. Hälsa är en resurs, för såväl 

individ som organisation. Medarbetare som är motiverade och mår bra skapar goda resultat. En trygg, 

säker och stimulerande arbetsmiljö bidrar till ökad kvalitet i våra verksamheter. 

Umeå kommuns hälsofrämjande arbete ska utgå från ett helhetsperspektiv där tre strategier 

samverkar och kompletterar varandra. 

Vi ska: 

 främja hälsa – genom att utveckla och stärka friskfaktorer. Utgå från vad som skapar 

förutsättningar för och utvecklar hälsa hos medarbetare och på arbetsplatser. 

 

 förebygga ohälsa – genom att identifiera och åtgärda riskfaktorer. Utgå från vad som 

orsakar ohälsa och sjukdom, i arbetsmiljön och hos individer. 

  

 åtgärda ohälsa – genom att identifiera och åtgärda orsaker till ohälsa och brister i 

arbetsmiljön. Utgå från att skapa förutsättningar för återgång i arbete genom anpassning i 

arbetsmiljön, tidig rehabilitering och aktiva insatser för individ och grupp.  Vi ska återskapa 

hälsa.   

 



 
 

 

Umeå kommuns modell för hälsofrämjande arbete  

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Varje nämnd eller styrelse ska sätta 

övergripande mål och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete. Varje ledare har 

utifrån målen ansvar för ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Umeå kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av:  

 en trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö. 

 en arbetsmiljö som bidrar till hälsa och utveckling. 

 ett öppet och tillåtande arbetsklimat. 

 ledare och medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas. 

 

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser når vi genom: 

 

Hälsofrämjande förhållningssätt  

Förhållningssättet ska vara främjande vilket innebär att se möjligheter, bibehålla och utveckla resurser 

och förstärka redan väl fungerande förhållanden. Oavsett om arbetet handlar om hälso- och 

friskvårdsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete eller rehabilitering ska vi sträva efter att tillvarata 

resurser och stärka faktorer som bidrar till ökad hälsa. På våra arbetsplatser innebär det att förstärka 

och utveckla friskfaktorer, de faktorer som gör att individ och grupp mår bra, trivs, utvecklas och 

presterar väl. Detta kompletterar arbetet med att identifiera och åtgärda riskfaktorer för ohälsa.  

Samverkan och systematiskt arbetssätt 

Det hälsofrämjande arbetet ska bedrivas genom samverkan på organisationsnivå, på arbetsplats nivå 

och på individnivå. Det ska vara en del i ordinarie verksamhet där arbetsplatsen är en särskilt viktig 
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arena. Arbetet ska bedrivas på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt samt dokumenteras enligt 

gällande rutiner/processer.  

Det systematiska arbetssättet innebär att: 

 undersöka arbetsförhållanden och medarbetares upplevelser via till exempel 

utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder och olika typer av mätningar.  

 bedöma och analysera resultat. 

 genomföra insatser och åtgärda brister.  

 följa upp och kontrollera insatsernas effekt. 

 

Hälsofrämjande ledarskap 

Ett hälsofrämjande ledarskap präglas av öppenhet, omtanke, tillit och medskapande. För att nå 

framgång behöver ledaren vara tillgänglig och arbeta nära sina medarbetare. Det handlar om att ta 

vara på tillfällen, att bekräfta medarbetare, ge återkoppling på goda prestationer och uppmärksamma 

framgångar. Ett hälsofrämjande ledarskap innebär även att underlätta för delaktighet och inflytande 

genom att skapa utrymme för dialog på arbetsplatsen och uppmuntra arbetsgrupper till 

självständighet och ansvarstagande. Ledare är förebilder när det gäller hälsa och kulturbärare av ett 

öppet och ärligt arbetsklimat. 

Hälsofrämjande medarbetarskap 

Hälsofrämjande arbetsplatser skapas genom alla medarbetares delaktighet och ansvarstagande kring 

såväl arbetsuppgifter och arbetsmiljö som den egna hälsan. Ett hälsofrämjande medarbetarskap 

innebär att stärka de faktorer som bidrar till hälsa men även att ta ansvar för att uppmärksamma 

brister i arbetsmiljön och tidiga tecken på ohälsa - både hos sig själv och hos arbetskamrater. Var och 

en har även ansvar för att skapa balans mellan arbete och fritid. Tillsammans arbetar vi för att skapa 

engagemang och samarbete, gott arbetsklimat och gemensamma värderingar. 

Prioriterade områden 

På varje arbetsplats ska dialoger föras kring förutsättningar för hälsa och god arbetsmiljö. Alla 

medarbetare ska ha möjlighet till inflytande över förhållandena på arbetsplatsen. Mål och uppdrag för 

såväl verksamheten som för den enskilde medarbetaren ska vara väl kommunicerade. Varje 

medarbetare ska förstå sin roll och uppgift för helheten.  

Varje medarbetares resurser och kompetens ska tas tillvara på bästa sätt. Medarbetare som känner 

motivation och engagemang har bättre förutsättningar att hantera krav som arbetslivet ställer. 

Arbetsförhållandena ska anpassas utifrån medarbetarnas olika förutsättningar. Genom att tidigt 

uppmärksamma och åtgärda signaler på ohälsa, vid till exempel utvecklingssamtal, kan vi bli 

framgångsrika i det förebyggande arbetet. För medarbetare som blir sjukskrivna ska en plan för 

rehabilitering upprättas i ett tidigt skede.  



 
 

Vi ska stärka medvetenheten och kompetensen om vilken betydelse den egna livsstilen har för hälsan. 

Vi ska arbeta för oberoende av tobak, alkohol och andra droger. Alla har ett ansvar för att bidra till 

trivsel och gemenskap på arbetsplatsen och för att vara ett stöd för våra arbetskamrater.  

Tillsammans skapar vi attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med goda 

resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Bilaga 3: Hälsoinspiratörsverksamheten  

Hälsoinspiratörsverksamheten 
Roller/uppdrag/ansvar 
 

Ledaren 
 ansvarar för det övergripande hälso- och arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen. 

 verkar för hälsa och friskvård genom att skapa en hälsofrämjande arbetsplats 

där det finns förutsättningar för medarbetarna att själva ta ansvar för sin och 

gruppens hälsa. 

 samverkar med hälsoinspiratören. 

 möjliggör för hälsoinspiratören att delta vid fortbildning för hälsoinspiratörer. 

 

Hälsoinspiratören 
 har kunskap och medvetenhet om olika hälsofrämjande faktorer 

 är ett stöd till ledaren i det lokala arbetsplatsnära hälsoarbetet  

 stimulerar och uppmuntrar till hälsofrämjande arbete för individ och grupp 

tillsammans med ledaren 

 är uppdaterad med aktuell information på intraneätet samt med Sporrens 

verksamhet 

 förmedlar aktuell information till sin arbetsgrupp/arbetsplats 

 är lyhörd för arbetsgruppens behov  

 deltar i fortbildning för hälsoinspiratörer. 

 

Arbetskamraterna 
 är ytterst ansvarig för den egna hälsan och för utvecklingen av sina 

personliga resurser  

 ansvarar för att medverka till en hälsosam utveckling av arbetsplatsen. 

 

Ansvarig för hälsoinspiratörsverksamheten 
 anordnar grundutbildning och terminsvisa fortbildningstillfällen 

 sprider information 

 bistår med kunskap, tips och idér för hälsofrämjande arbete 

 finns tillgänglig som bollplank och konsult i det arbetsplatsnära hälsoarbetet. 



 
 

Bilaga 4: Informationsmejl till cheferna 
 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sista terminen på det idrottsvetenskapliga programmet, inriktning 

ledarskap, hälsa och friskvård, på Umeå universitet. Vi har precis börjat skriva på vårt 

examensarbete där vi i samarbete med Umeå kommun kommer titta på hur 

hälsoinspiratörsverksamheten fungerar på olika arbetsplatser inom socialtjänsten. Vi är därför 

intresserade av att komma ut på arbetsplatser och intervjua hälsoinspiratörer och hoppas att Ni 

vill hjälpa oss med det projektet. Vår förhoppning är att denna studie i framtiden används som 

underlag till förbättringar inom hälsoinspiratörsverksamheten.   

Vi vore tacksamma om du som chef vill informera hälsoinspiratören om intervjun, och höra 

av dig snarast möjligt om er arbetsplats har möjlighet att delta. Varje intervju beräknas ta 

ungefär 1 timme och planeras att genomföras under vecka 15. Vi hoppas att intervjun kan 

genomföras ute på arbetsplatsen, då detta borde underlätta för hälsoinspiratören.  

Intervjupersonen har självklart rätt att vara anonym i studien och kan närsomhelst avbryta sitt 

deltagande. Intervjupersonerna får ta ställning till om denne accepterar att vi spelar in 

intervjun, vilket de såklart har rätt att neka till. Det är endast vi och vår handledare som 

kommer att ta del av intervjumaterialet, och detta raderas så snart uppsatsen är färdig. Alla 

som medverkar får även möjligheten att ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas.  

Har ni några frågor eller ytterligare funderingar är det bara att ni hör av er till någon av oss. 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar  

Terese Robertsson och Malin Söderström 

Kontaktuppgifter: 

Terese: terra64@hotmail.com  

telefon: 070-2375341 

 

Malin: malin-soderstrom@hotmail.com 

telefon: 073-8008941  
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