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Abstract:  The purpose of this study is to gain knowledge of 

the information related activities of health 
educators. Health educators have been 
interviewed about how they search for and use 
information, how they motivate their choice of 
information resources and how they keep up with 
research and new insights within their profession. 
Using a theoretical framework based on a model 
developed by Pamela McKenzie (2003) together 
with Wilson’s (1983) concept of cognitive 
authority, different features of the information 
practice emerged in the empirical material. 
 
The method used in this study is semi-structured 
interviews with seven health educators, who 
work at training centers, preventive community 
centers and in occupational health services. 
Different information related activities could be 
identified using categories based on McKenzie’s   
terminology: active seeking, active scanning, 
non-directed monitoring and information seeking 
by proxy. As is well known from earlier research 
seeking information through colleagues was 
common, and observing how colleagues use their 
bodies emerged as another information related 
activity. Health educators also developed certain 
strategies using information from health 
authorities in response to clients’ questions about 
popular diets and training methods. It was found 
that McKenzie’s model which is developed from 
everyday life information seeking, could be 
adapted to investigate information practices in 
working life. 

Nyckelord:  hälsopedagoger, informationssökning, 
informationspraktik, kognitiva auktoriteter, 
användarstudier  
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1 Inledning 

Vi översköljs dagligen av olika hälsoråd, i tidningar, tv och radio, på löpsedlar 
och på internet. Många människor diskuterar hälsorelaterade frågor bland 
släktingar, vänner, bekanta och arbetskamrater. I denna strida ström av 
information om dieter, träning och hälsosam livsstil finns yrkesgrupper som 
har som jobb att ge råd och uppmuntra oss till att leva hälsosamt, för att 
förebygga ohälsa men också för att vi ska må bättre. 
 
Hälsopedagoger är en av dessa yrkesgrupper som möter allmänheten genom 
förebyggande och befrämjande hälsoarbete. De arbetar ofta inom friskvård, ett 
arbetsområde som har växt fram under de senaste decennierna och där 
utgångspunkten ofta är ”ett promotivt tänkande, det vill säga att man tar sin 
utgångspunkt i hälsa och inte ohälsa. Man fokuserar på det friska och stärker 
och utvecklar det på olika sätt” (Winroth & Rydqvist, 2008, s.193). 
Hälsopedagogernas uppgift beskrivs på liknande sätt av Gymnastik- och 
idrottshögskolan, GIH (2015): de ska ”…förebygga ohälsa och bibehålla god 
hälsa. Ett centralt tema är att förskjuta fokus från hur man behandlar sjuka, till 
hur man bygger upp hälsa - hur man håller sig ’långtidsfrisk’ ”.  
 
Hälsopedagoger kan arbeta inom flera olika områden och på olika nivåer, till 
exempel som nationell planerare på Folkhälsomyndigheten, aktivitetsledare 
inom friskvård i kommunen, hälsocoach inom företagshälsovården eller 
träningsledare på en träningsanläggning. I arbetsuppgifterna kan det till 
exempel ingå att informera om, initiera, leda och följa upp olika 
hälsobefrämjande aktiviteter eller föra motiverande samtal för att främja 
beteendeförändringar.  
 
I denna uppsats står hälsopedagogers informationsrelaterade aktiviteter i fokus. 
Sundin (2003, s.18) uppger i sin avhandling att det har saknats forskning i 
Sverige om informationssökning och informationsanvändning inom hälso- och 
sjukvård före hans studier av sjuksköterskors informationsstrategier och 
yrkesidentiteter. Jag tycker det är en spännande fortsättning att utforska en 
angränsande yrkesgrupp, som hälsopedagoger, och deras 
informationsrelaterade aktiviteter, eftersom det är en förhållandevis ny 
yrkesgrupp i Sverige och inte undersökt ur denna aspekt tidigare. Att jag under 
en lång period har arbetat med information om hälsa och sjukvård har bidragit 
till mitt intresse för undersökningen. Eftersom jag har varit ute i arbetslivet är 
det också särskilt intressant att ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv närmare studera just professionellas informationsrelaterade 
aktiviteter.  
 
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm utbildar bland annat 
hälsopedagoger. När kontakter togs med GIH:s bibliotek inför uppsatsen blev 
jag inspirerad av att en av högskolans bibliotekarier undersökt och skrivit en 
rapport om idrottslärares informationsbehov ute i yrkeslivet för att eventuellt 
göra anpassningar av bibliotekets undervisning till idrottslärarstudenterna på 
skolan (Ekenberg & Jäppinen, 2010). För mig blev det då ännu mer intressant 
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att göra en undersökning av hälsopedagogers informationssökning och 
informationsanvändning i yrkeslivet.  

1.1 Uppsatsens disposition 

Efter inledningen följer ett kapitel med en bakgrund som innehåller dels en 
presentation av hälsopedagogernas utbildning och yrkesverksamhet, dels en 
litteratur- och forskningsöversikt. Därefter följer ett kapitel som innehåller det 
teoretiska ramverket, där en sociokulturell ansats beskrivs och en modell över 
informationsrelaterade aktiviteter ingår. Även begreppet kognitiv auktoritet och en 
matris för indelning av källor tas upp. Kapitel fyra har fokus på den 
semistrukturerade intervjun som metod. I kapitlet ingår även urval och data samt 
en presentation av intervjupersonerna. Analysresultatet avhandlas i kapitel fem 
och i kapitel sex diskuteras resultaten med en efterföljande utvärdering av teori 
och metod samt förslag på fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning. 

1.2 Problemställning  

Hälsopedagogernas fackområde är i vissa avseenden mycket exponerat i 
dagens samhälle. Populära ämnen inom hälsopedagogik i media är till exempel 
kost och träning, och livsstilsfrågor i stort. Informationen förnyas och sprids 
snabbt, bland annat på internet. Under den senaste tiden har till exempel 
problem med att människor tränar överdrivet mycket tagits upp av SVT:s 
nyhetsprogram Aktuellt (2015, 7 april), och Flores rapporterar i DN (2015, 31 
mars) om höjda röster för bättre samhällelig kontroll av kosttillskott. Nyligen 
befästes också sambandet mellan kost, motion och mental hälsa ytterligare i en 
studie hos äldre personer, där också livsstilsförändringars påverkan på demens 
ska studeras vidare, enligt Svens i Dagens medicin (2015, 12 mars).  
 
Även om hälsopedagoger kan ha många olika typer av arbeten, är det 
hälsopedagoger som är praktiskt verksamma och träffar klienter som är i fokus 
i undersökningen. De ställs inför olika utmaningar när de får frågor från 
klienter om till exempel olika dieter eller effektiv träning, utmaningar som 
innebär att de behöver förhålla sig till nya rön och metoder. Dessa kan vara 
vetenskapligt belagda, hålla på att undersökas eller vara myter och skrönor. 
Dessa utmaningar gör det särskilt angeläget och intressant att utforska 
hälsopedagogernas informationsrelaterade aktiviteter. 
 
Case (2012, s 301) poängterar att det bedrivs mycket forskning kring 
hälsorelaterad informationssökning på grund av en stark utveckling av hälso- 
och sjukvård ur olika aspekter. Hälsorelaterad information ökar hela tiden och 
det finns ett allt större behov av att hålla sig informerad. Det gäller både 
producenter och patienter. Dessutom finns det en social rörelse ”to promote the 
active involvement of patients in their own health care”.  Hälsopedagogik är 
förvisso ett angränsande arbetsområde mer inriktat på friskvård, att förebygga 
och stärka människor som redan är friska, till skillnad från Case beskrivning 
ovan, som är mer inriktad på hälso- och sjukvård, men livsstilsförändringar 
som innebär till exempel ökad träning eller omlagd kost, inbegriper för en del 
människor ett mer aktivt förhållningssätt. Behovet av att hålla sig informerad 
ökar därför sannolikt även för producenter och klienter inom friskvårdsområdet 
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genom de växande hälsotrenderna och den ökade hälsorelaterade informationen 
i samhället.  
 
Eftersom hälsopedagogers informationspraktik inte alls är utforskad ser jag 
denna studie främst som en explorativ studie som kan identifiera 
grundläggande förhållanden kring hälsopedagogers informationssökning med 
ovanstående problemställning som en av flera aspekter att utgå från.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskaper om hälsopedagogers 
informationsrelaterade aktiviteter i yrkeslivet. Forskningsfrågorna är: 

1. Hur söker och använder hälsopedagoger information? 

2. Hur motiverar de valet av informationskällor? 

3. Hur följer de kunskapsutvecklingen i sitt yrke? 

Forskningsfrågorna besvaras genom en analys av ett material som har 
producerats genom kvalitativa intervjuer. Sju hälsopedagoger verksamma inom 
företagshälsovård, öppen kommunal omsorg och på träningsanläggningar har 
deltagit i semistrukturerade intervjuer. 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1  Information 

I denna undersökning av hälsopedagogers informationsrelaterade aktiviteter avses 
med begreppet information den information som yrkesverksamma förhåller sig till 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter eller utveckla sitt arbete. Även råd och 
åsikter går in under begreppet. Informationen kan komma från skriftliga eller 
muntliga källor, vara både formell och informell, samt komma utifrån, som extern 
information, eller vara intern med sitt ursprung inne på arbetsplatsen.  

1.4.2  Informationssökning 

Med informationssökning avses i denna uppsats aktiviteter då en person 
målmedvetet söker information aktivt eller utforskar behjälplig information. I 
begreppet ingår även aktiviteter då en person oväntat upptäcker information eller 
får information utan att själv aktivt söka fram den genom att någon annan, en 
mellanhand, ger information eller tips och råd om information.  

1.4.3  Informationsanvändning 

En person kan använda information på många olika sätt.  I uppsatsen ligger fokus 
på användningen av information då hälsopedagogen till exempel vill lösa ett 
problem, förfina en arbetsuppgift, få bättre förståelse för ett fenomen, hävda sin 
yrkesidentitet, övertyga en annan eller hålla sig à jour inom sitt yrke. 
Informationen kan också användas för spridning eller till att exempelvis göra 
sammanställningar, diskutera med kollegor, utföra praktiska fysiska övningar eller 
föra motiverande samtal med klienter. 
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1.4.4  Kognitiva auktoriteter 

Begreppet kognitiv auktoritet har introducerats av Wilson (1983). Ett 
grundläggande antagande är att människor skapar kunskap dels genom 
erfarenheter, dels genom vad de lär sig i andra hand från andra. Kognitiva 
auktoriteter kan utgöra personer, men även till exempel dokument eller 
institutioner som en människa bedömer att hon kan lita på i en viss fråga. Enligt 
Wilson (ibid.) är det information som går utöver informationskällan i sig som är 
av värde i bedömningen. Informationens värde avgörs av sociala kulturella och 
historiska faktorer. McKenzie (2003a), vars teoretiska modell utgör en bas i 
uppsatsen, tar också upp ett par auktoritetsbegrepp som används i analysen; 
”experiential  authority” och ”individual authority”, vilka beskrivs närmare i det 
teoretiska ramverket, 3.2.  

1.4.5 Informationspraktik  

Ett sätt att se grundförutsättningen för en yrkesgrupps informationspraktik är 
Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper. Han menar att en 
praktikgemenskap har tre karaktäristiska drag. Ett av dem är att medlemmarna i 
gemenskapen delar samma kunskapsdomän. Ett annat är att de interagerar och 
lär sig av varandra, men de behöver inte nödvändigtvis arbeta tillsammans på 
daglig basis. Ett tredje drag är att de har en repertoar av gemensamma resurser 
exempelvis erfarenheter, berättelser, verktyg, sätt att möta problem med mera 
(Wenger-Tryner, 2015).  
 
I denna uppsats antas hälsopedagogerna utifrån sin praktikgemenskap utveckla 
en informationspraktik. Savolainen (2007, s. 126) har beskrivit begreppet efter 
en genomgång av hur det använts av olika forskare. En informationspraktik 
innefattar vanor och rutiner som människor har i sökandet efter och 
användandet av information och hur dessa kan påverkas och formas av sociala 
och kulturella faktorer.  
 
Inspirerad av Wenger och Savolainen innefattar informationspraktik i denna 
uppsats de vanor och rutiner människor har i utförandet av sina 
informationsrelaterade aktiviteter, till exempel aktiviteter som 
informationssökning, informationsanvändning, bedömning av vilka källor som 
är kognitiva auktoriteter samt informationsrelaterade strategier av olika slag. 
   

2 Bakgrund 

2. 1 Hälsopedagogers utbildning och verksamhet 

Hälsopedagoger är verksamma inom arbetsområdet hälsa, ofta med 
inriktningen friskvård. Arbetsområdet hälsa är mycket brett. För att sätta in 
hälsopedagogernas arbete i ett sammanhang kan det vara av värde att nämna 
vilka olika former som kan räknas in i begreppet hälsoarbete.  
 
Nedanstående sammanställning utgår från Winroths och Rydqvists (2008) 
beskrivningar. 
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Winroth och Rydqvist tar bland annat upp folkhälsoarbete som en form där ett 
hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs för att bevara och utveckla 
hälsan hos befolkningen. På nationell nivå finns Folkhälsomyndigheten som 
ska stimulera till att folkhälsan blir allt bättre. På landstings- och kommunal 
nivå finns olika folkhälsoråd, folkhälsosamordnare och andra aktörer som i 
praktiken genomför de folkhälsopolitiska målen.  
 
Hälsoarbete drivs också ute på arbetsplatser. Enligt Winroth och Rydqvist är en 
grundläggande tanke med arbetsmiljöarbete att verka förebyggande. Därför 
läggs fokus ofta på den fysiska miljön och psykosociala frågor. På företagsnivå 
organiseras arbetet ofta genom arbetsmiljökommittéer och på arbetsplatsen 
genom skyddsombud. Företagshälsovården är en stödjande part i detta arbete, 
eftersom den har särskild kompetens i till exempel medicinska, ergonomiska, 
psykosociala och hälsopedagogiska frågor. 
 
Winroth och Rydqvist (2008) tar även upp hälso- och sjukvårdens arbete med 
hälsa, men sjukvårdens fokus ligger mer på att bota och lindra till skillnad från 
friskvården som arbetar förebyggande och hälsobefrämjande med de redan 
friska. Det finns dock förebyggande verksamhet även inom hälsa och sjukvård, 
till exempel inom mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna. 
Rehabilitering ingår också inom arbetsområdet. De som arbetar inom hälso- 
och sjukvård med medicinskt ansvar, måste ha en legitimation som de kan få 
efter olika utbildningar. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för dessa yrken, 
men där ingår inte hälsopedagogerna. 
 
Hälsopedagoger kan arbeta inom alla ovanstående arbetsfält, men då främst 
med inriktning friskvård. Inom friskvård är hälsa en grundpelare, och fokus 
ligger på att befrämja hälsa. Enligt Winroth och Rydqvist (2008)  innebär det 
främst att förebygga ohälsa och bibehålla god hälsa.  
 
Det finns ingen myndighet eller aktör på nationell nivå som har ansvar för 
friskvårdsfrågor enligt Winroth och Rydqvist (2008). De menar att den 
institutionaliserade friskvården finns främst på högskolor, yrkeshögskolor och 
folkhögskolor.  
 
Hälsopedagoger kan arbeta inom exempelvis kommun, landsting, 
företagshälsovård eller ha egen firma. Vad de arbetar med framgår bland annat 
av en sammanställning som Hälsoakademikerna har gjort. Det är en förening 
som ingår i SRAT, en facklig och ideell organisation inom SACO, Sveriges 
akademikers centralorganisation. Genom att sammanföra olika källor: 
sammanställningen från Hälsoakademikerna (Hälsoakademikerna & SRAT, 
2013), Winroths och Rydqvists (2008)  förklaringar samt de intervjuades 
beskrivningar, framträder de vanligaste verksamheterna. Hälsopedagoger kan 
exempelvis ha individuella samtal med klienter då de arbetar med 
hälsoprofiler, hälsocoachning och stresshantering. På gruppnivå kan de planera 
och leda exempelvis fysiska aktiviteter samt informera personal och klienter 
om kost och motion. Dekan även hålla i kurser samt ordna aktiviteter där den 
sociala samvaron ses som en viktig del i hälsoarbetet. På organisationsnivå kan 
arbetat handla om att till exempel initiera projekt och följa upp dem, bedriva 
policyarbete och strategiskt arbete inom friskvård.  Viktiga inslag i arbetet, 
både på individnivå och gruppnivå, är motiverande samtal och arbete med 
livsstilsförändring. 
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Winroth och Rydqvist (2008) beskriver generellt friskvårdens kunskapsfält 
som ”att det handlar om människan och hennes livsvillkor med inriktning mot 
hälsofrågor” (s.40). Dels hämtas kunskap från naturvetenskapen för att förstå 
fysisk hälsa och dess förutsättningar, till exempel anatomi, fysiologi och 
näringslära, dels hämtas kunskap från human-, beteende- och 
samhällsvetenskapen för att förstå psykisk och social hälsa, och det som kan 
kallas livsvillkor. Här ingår till exempel ämnen som socialpsykologi, sociologi 
och pedagogik. Författarna poängterar att friskvård är en generalistkunskap 
”med betoning på hur de olika delarna hänger ihop och påverkar varandra” (s. 
41). 
 
Hälsopedagog är således inte någon vedertagen yrkesbenämning med till 
exempel legitimation utan kompetensen är i stället tvärvetenskaplig och 
sammansatt av ämneskunskaper utifrån aspekterna hälsa och pedagogik som 
kan fås genom utbildning inom olika ämnesområden på olika nivåer i 
utbildningssystemet. GIH och Gävle högskola har utvecklat speciella 
hälsopedagogprogram under de senaste decennierna. På GIH är inriktningen 
mer åt idrott och fysisk aktivitet medan Gävles högskola har en inriktning mot 
folkhälsa generellt. 
 
Enligt de intervjuade hälsopedagogerna blir det vanligare att benämningen 
hälsopedagog uppges i platsannonser, även om det inte läggs ut så många 
annonser sammantaget. Flera av de intervjuade uppger att det fortfarande krävs 
en viss entreprenörsanda för att lyfta sitt kompetensområde. Det är inte 
ovanligt att studerande till hälsopedagoger specialiserar sig efter det treåriga 
hälsopedagogprogrammet, till exempel i ekonomi, barnhälsa, pedagogik, 
sjukgymnastik med flera områden.  
 
På GIH utbildar sig hälsopedagogerna i ämnen som ”idrotts- och 
hälsovetenskap, idrotts- och samhällsmedicin, humanbiologi, hälsoekonomi, 
organisationspsykologi, pedagogiska processer, hälsa och livsstil, 
hälsoundersökningar, idrott, fysisk aktivitet och träningslära, näringslära, stress 
och psykosocial miljö” (GIH, 2015). 
 
Det är personer som har gått ett treårigt hälsopedagogprogram (180 
högskolepoäng), främst på GIH, som ingår i urvalet i denna uppsats. 
 

2.2 Litteratur och forskningsläge 

Undersökningar av människors informationsrelaterade aktiviteter är ett mycket 
omfattande forskningsfält inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Människors behov av information, deras informationssökning och hur de 
använder information har studerats ur många olika aspekter. Användarstudier 
görs för att bättre förstå vilken roll informationen har för människor i de olika 
kontexter som de lever och verkar i. 
 
Case (2012) har gjort ett försök att ringa in huvudstråken och resultaten av en 
stor del av forskningen. Han nämner att antalet publiceringar av studier har 
ökat drastiskt de senaste åren och intrycket är att det blir allt svårare att skaffa 
sig en överblick.  
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,I nedanstående genomgång av litteratur och forskningsläge ges först en allmän 
utblick, som också innehåller en kort beskrivning av övergången från 
kvantitativ till kvalitativ forskningsinriktning samt några forskningsmodeller. 
Därefter följer ett avsnitt om hälsorelaterad informationssökning och 
avslutningsvis en mer ingående beskrivning av ett par forskningsarbeten med 
ett sociokulturellt perspektiv. 

2.2.1 Allmän utblick 

Först görs en mycket kort summering av vad forskningen har kommit fram till i 
generella termer. Bawden och Robinson (2012) sammanfattar den så här: 
Teknik förändrar inte hur vi i grunden beter oss när det gäller information. De 
menar att Zips lag om minsta möjliga ansträngning råder. Det vill säga hur väl 
man känner till informationsresurser, hur lättillgängliga de är och hur lätt de är 
att använda kan ofta uppfattas som viktigare än kvaliteten på resurserna, 
påpekar han. Information som man får ostrukturerat och av en slump kan också 
ofta anses viktigare än att använda formella informationsresurser på ett 
strukturerat sätt. 
 
Bawden och Robinson (2012), liksom Case (2012), poängterar att personliga 
och informella källor alltid har ansetts som viktiga såväl bland akademiker och 
professionella som hos allmänheten. De konstaterar att även kontexten har 
blivit allt viktigare i forskningen. Bawden och Robinson skriver: 

 
Information behaviour cannot be considered in isolation; we need to 
explicitly understand the wider context. Information skills and behaviour 
are usually pragmatic and problem-based: most of the time, people are 
trying to solve problems, to make sense of the world, and to do things, 
not to find information for its own sake. Experience has shown that the 
more context can be brought into the understanding of information 
behaviour, the more realistic and helpful are the results. (Bawden & 
Robinson, 2012, s.205) 

 
Case (2012) delar in forskningen i olika karakteristiska domäner. Studier av 
användares informationsrelaterade aktiviteter görs ofta utifrån yrkesgrupp eller 
akademisk disciplin eller rollen som exempelvis patient, jobbsökande eller 
internetanvändare. Indelningen kan också göras utifrån demografiska 
grupperingar, som barn, tonåringar eller mödrar. Hittills har det varit vanligast 
att studera yrkesgrupper, och de första var vetenskapsmän och ingenjörer, 
därefter forskare inom samhällsvetenskaperna och humaniora. Efter hand har 
läkare, jurister, journalister och många fler yrkesgrupper studerats. 
 
Case (2012) konstaterar att det var framför allt efter kriget som forskning om 
informationsbeteende fick en kraftig skjuts framåt i ett samhälle som hade 
utvecklats i en mer komplex riktning med mycket industri- och 
teknikutveckling. Det var viktigt att se till att forskare och ingenjörer fick en 
smidig och effektiv tillgång till nya forskningsrön. Idag studeras forskares 
användning av källor allt mindre till förmån för studier kring deras 
”communities” och informationsbeteende inom gruppen, påpekar Case.  
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Ett exempel på en studie som inriktats på forskares ”communities” är Pilerots 
(2014) avhandling. Studien ingår i en forskningsinriktning som studerar vanor 
och rutiner som människor har när de söker information och hur dessa formas 
av sociala och kulturella faktorer (Savolainen 2007, s. 126).  Pilerot har 
studerat ett nordiskt nätverk av designforskare som tillhör olika discipliner och 
ställer frågorna hur, var, när och varför tvärvetenskapliga forskare delar eller 
inte delar arbetsrelaterad information. Ytterligare en fråga som han har studerat 
är hur utbytet av information samspelar med relaterat forskningsfält. Bland 
annat visar Pilerot på att utbytet av information forskarna emellan fungerar 
som en enande kraft med ett outtalat mål att kunna etablera ämnet design som 
en disciplin (2014, s.14). 
 
Från kvantitativ till kvalitativ forskningsinriktning 
Sundin (2003) har i sin avhandling undersökt relationen mellan svenska 
sjuksköterskors informationsstrategier och deras yrkesidentiteter. Denna 
avhandling beskrivs närmare i avsnitt 2.2.3, men först är det angeläget att 
utifrån Sundins inledande kapitel göra en kort resumé av hur forskningen 
utvecklats, vilket bland annat sätter mitt val av en kvalitativ metod i ett 
sammanhang.  
 
I sin forskningsgenomgång tecknar Sundin i stora drag hur forskningen rört sig 
från att ha varit kvantitativ till kvalitativ. Han sätter först in den dittills gjorda 
forskningen av sjuksköterskors informationssökning i ett större sammanhang, 
och menar att denna tillhör en strukturinriktad ansats och främst har varit 
kvantitativt inriktad. En strukturinriktad ansats förklarar Sundin med att det är 
undersökningar som är inriktade på ”hur och i vilken utsträckning olika 
informationssystem används av olika grupper” (s.22). Fokus ligger på att 
undersöka hur personer som söker tar till sig extern information eller uppgifter 
som de anser sig sakna.  
 
I början av 1980-talet kritiserades denna typ av forskning internationellt. Ett 
”återkommande tema i kritiken var att tidigare forskning tog 
informationssystem som utgångspunkt i stället för individen” (Sundin 2003, 
s.23). Det blev en övergång från forskning med sociologiska metoder och med 
kvantitativ inriktning till olika former av intervjumetoder med kvalitativt fokus, 
vilket betecknades som ett paradigmskifte (Dervin & Nilans i Sundin 2003, 
s.16). I stället för att mäta hur olika grupper använder informationssystem, 
påpekar Sundin (2003) har forskningen inriktat sig på att förstå 
informationssökningens dynamiska natur och hur informationssökaren skapar 
mening i den processen. I Sverige började man också runt 1990 använda mer 
varierade metoder med kvalitativa inslag (Sundin, 2003) .  
 
Paradigmskiftet på 1980-talet påpekar Sundin (2003) innebar att forskningen 
inriktades allt mer på individer och framför allt på psykologiska och kognitiva 
processer hos individen. Modeller har skapats av hur människor söker 
information utifrån ”ett kognitivt orienterat synsätt”(s. 23). Fokus ligger på hur 
individen skapar sin egen subjektiva mening vid 
informationssökningsprocessen och minskar sin osäkerhet kring något problem 
genom att söka information. 
 
Sundin (2003) anser det också vara viktigt att studera informationssökning som 
en dynamisk process i tid och rum, studera känslor vid denna typ av process 
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och att förstå att ”formellt orienterad informationssökning spelar liten roll 
jämfört med användning av informellt orienterad informationssökning” (s. 24). 
Men han menar att dessa studier försiggått i ett socialt vakuum, det vill säga de 
bortser från hur socialt samspel påverkar hur individer och kollektiv söker 
information. Därför valde han att intervjua sjuksköterskor utifrån en 
kontextorienterad ansats. 
De forskare som intresserar sig mer för kontext, enligt Sundin (2003), 
kritiserade tidigare studier som de ansåg vara alltför fokuserade på 
medvetandet hos enskilda personer. Sundin framför hur studerandet av den 
enskilda individens tankar och beteenden vid informationssökning delvis gått 
över till utforskningen av hur dessa processer verkar i ett sociokulturellt 
sammanhang. ”Informationssökning ses här i större utsträckning som ett 
deltagande i gemenskaper än som överföring av ett budskap mellan sändare 
och mottagare” (s. 25), påpekar han. 
 
Sundin (2013) tar också upp i sin forskningsintroduktion det ökade intresset 
inom biblioteks- och informationsvetenskap för yrkesgruppers 
informationssökning. Han nämner flera anledningar, varav en är intressant för 
den här undersökningen av hälsopedagoger. Han menar att det ökade intresset 
kan bero på att yrkeslivet håller på att förändras. ”Allt fler yrken säger sig 
bygga på teoretisk grund” (s. 23), och är enligt Sundin en professionalisering, 
som forskare vill förstå bättre utifrån biblioteks- och informationsvetenskapens 
frågeställningar. 
 
Olika forskningsmodeller 
Det finns en mängd olika modeller för att studera informationsrelaterade 
aktiviteter. Här omnämns några som till viss del speglar den ovan nämnda 
utvecklingen av forskningstraditioner. En känd modell har tagits fram av 
Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996) efter att de har sammanställt och jämfört 
ett flertal studier av yrkesgruppers informationsrelaterade aktiviteter. Denna 
modell har främst en kognitiv forskningsansats när det gäller yrkesgruppers 
informationssökning och användning av information. Leckie (2005) framhåller 
att man behöver i grunden förstå själva yrkesrollen och att de arbetsuppgifter 
som utförs har stor betydelse för att förstå varför, hur och när en person söker 
information på sitt jobb. När personen sätter igång att söka information går det 
bra eller mindre bra beroende på, till exempel, tillgången på 
informationsresurser, eller om personen känner till informationsresurserna och 
vad de kan användas till. I slutet av sökprocessen hittar personen informationen 
och använder den till något eller söker vidare efter mer information. 
 
Detta är en tidig modell som visar aktiviteterna i en individfokuserad 
informationssökningsprocess. En senare kategori av modeller visar andra typer 
av kognitiva processer vid informationssökning, till exempel Carol Kuhlthaus 
(2004) modell som är känd för att ha synliggjort tankar, känslor och aktiviteter 
efter en period av osäkerhet, som kan inträffa under flera steg i 
informationssökningsprocessen. Modellen bygger på en konstruktivistisk syn 
på lärande, då individen inte passivt tar emot kunskap utan själv aktivt 
konstruerar sin förståelse av omvärlden. 
 
Bawden och Robinson (2012) beskriver det som att komplexa modeller har 
utvecklats efterhand med mer definierade kontextuella faktorer. 
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Informationssökningen beskrivs då inte som linjär i olika steg i modellerna 
utan pekar i stället i flera olika riktningar. 
 
Fokus i denna uppsats ligger inte på att undersöka hur de intervjuade söker 
information på ett linjärt sätt, till exempel hur informanterna gör strax före, 
under och i slutet av praktiska sökningar i informationssystem och kontexten 
förbunden med det. I stället ingår McKenzies (2003a) modell i uppsatsens 
teoretiska ramverk. Den har tagits fram utifrån hennes studier av gravida 
kvinnor som ska föda tvillingar, vilket är forskning som tillhör en tradition som 
benämns ”Every day life information seeking” (ELIS), introducerat av 
Savolainen (1995). De olika berättelserna om hur kvinnorna relaterar till 
information visar på många olika informationsrelaterade aktiviteter, där till 
exempel också icke-aktiv informationssökning ingår. McKenzie (2003a) vill 
betona det bredare perspektivet på informationssökning och är även särskilt 
intresserad av interaktionen mellan individen och den sociokulturella 
kontexten. 

2.2.2 Hälsorelaterad informationssökning 

Hälsopedagoger arbetar för att förebygga ohälsa och att uppmuntra friska 
människor till att förbättra sin hälsa. Men forskningslitteratur som visar resultat 
från olika yrken inom främst sjukvårdsområdet har ändå valts i denna 
forskningsgenomgång. Anledningen är att jag anser hälsopedagogerna arbetar 
delvis med liknande ämnesområden som hälso- och sjukvårdspersonal, även 
om de arbetar med förebyggande och hälsobefrämjande insatser för friska 
människor.  I hälso- och sjukvårdslagen finns också inskrivet arbetsområden 
som är desamma som för en del hälsopedagoger. Det står till exempel inskrivet 
att: ”Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa” (SFS 
1982:763). 
 
Andra likheter är att både hälsopedagoger och exempelvis sjuksköterskor 
arbetar med klienter respektive patienter. 
 
För övrigt har det inte varit möjligt att hitta studier av informationsbehov och 
informationssökning hos hälsopedagoger vare sig internationellt eller 
nationellt.  Sökningar har gjorts på olika konstellationer av health educators, 
public health, new public health, hälsopedagoger och olika synonyma 
ämnesord för informationssökning. Därför anser jag att forskning om till 
exempel sjuksköterskors, arbetsterapeuter och sjukgymnasters 
informationssökning är mest relevant här. 
 
Forskning om kollegor och muntliga källor som informationsresurser  
Tidigare studier av yrkesgruppers informationssökning visar på vissa 
gemensamma nämnare med sjukvårdspersonals informationsrelaterade 
aktiviteter. Case (2012) tar till exempel upp att forskares 
informationsrelaterade aktiviteter har visat att professionella kontakter, som 
kollegor på eller utanför arbetsplatsen, är de vanligaste källorna i 
informationssökningen. Enligt Case är också ett återkommande resultat från 
flera studier av till exempel ingenjörers informationsaktiviteter att de använder 
mer av sin egen kunskap, information från kollegor och interna 
informationsresurser än teknisk litteratur. Den litteratur de använder kommer 
mer från deras fackområde, som rapporter, kataloger och handböcker, än från 



 

11 
 

vetenskapliga publikationer. Muntlig information var den informationsresurs 
som hölls högst, långt före bibliotek och databaser. Enligt Case är detta 
naturligt eftersom ingenjörerna arbetar i en kontext där de ofta arbetar för 
privata firmor med att producera saker, inte i första hand för att bidra till en 
gemensam kunskapsbas.  
 
När det gäller sjuksköterskor, påpekar Case (2012), är de primära 
arbetsuppgifterna ofta inriktade på att ta hand om patienter och då konsulterar 
sjuksköterskor främst lokala källor som patientjournaler och laboratorieresultat, 
men också kollegor liksom forskare och ingenjörer gör. Av olika studier 
framgår det även enligt Case (2012) att sjukvårdspersonal behöver känna till 
den medicinska praktiken i olika grad och följa nya forskningsrön. I studierna 
konstateras ofta att formella informationsresurser möter många av dessa behov. 
Sjukvårdspersonal behöver också ta till sig information från patienterna, ofta i 
form av berättelser. (Jmf även Hedman, Lundh & Sundin, 2009, s. 15.) 
 
Kloda och Bartletts (2009) har gjort en sammanfattning av forskningen på 
informationsbeteendet hos några yrkesgrupper inom rehabilitering, bland annat 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder. Resultatet av 17 studier, som 
har gjorts främst i enkätform, visade att kunskap om dessa yrkesgruppers 
informationsbehov och informationsanvändning i klinisk verksamhet är liten. 
De källor som användes mest var tryckt material (böcker och tidskrifter) samt 
kollegor. Databaser användes mindre ofta och få personer kände till andra 
databaser utöver Medline. 
 
Användning av vetenskaplig forskning och fackinformation 

Case (2012) diskuterar även kopplingen akademikers informationssökning och 
yrkesverksammas inom samma ämnesområde, till exempel de som forskar 
inom samhällsvetenskap och de som jobbar praktiskt inom ämnet, exempelvis 
socialarbetare. Yrkesverksamma använder vetenskapliga forskningsresultat på 
olika sätt. Case ger exempel på studier som visar att psykologer som arbetar 
kliniskt använder formella informationskanaler mer än till exempel lärare i 
skolan eller chefer på lägre nivåer i organisationer. 
 
I Sverige har sjuksköterskor, lärare och bibliotekariers övergång från 
utbildning till yrkesliv undersökts vad gäller informationskompetens. En aspekt 
som studerades var hur de relativt nyutexaminerade sökte och använde 
fackinformation på jobbet. De som deltog i studien definierade fackinformation 
som sådan information som behövdes för att utföra arbetsuppgifter och i ett 
vidare perspektiv ”berika yrkesutövningen” (Hedman, Lundh & Sundin 2009, 
s. 134.). Hedman et. al menar att lärarna inte uppfattar att vetenskaplig 
information är användbar i yrkespraktiken utan de söker främst litteratur och 
annat material som omedelbart går att applicera i undervisningen. De måste 
också koncentrera sig på att kunna hantera elevernas informationssökning. Att 
inte uppfatta vetenskaplig litteratur som användbar är inget som lärarna själva 
menar är en brist i sin egen informationssökning och informationsanvändning. 
 
När det gäller sjuksköterskorna ställer Hedman et al. (2009) 
sjuksköterskeutbildningens akademiska praktiker, till exempel, sökandet av 
vetenskaplig litteratur i databaser vid uppsatsskrivande, mot yrkeslivets i första 
hand vårdande praktiker. Enligt flera av sjuksköterskorna ges det inte tid i 
yrkeslivet till att följa med i forskningen och det definieras inte heller som 
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viktigt.  Deras informationspraktik har vårdandet i fokus och är främst inriktad 
mot journalföring och användning av medicinsk information genom 
handböcker, tidigare kurslitteratur, webben och PM som beskriver rutiner på 
arbetsplatsen. Kollegorna är också viktiga informationskällor.   
 
Sundin (2003) i sin tur visar bland annat hur sjusköterskor tar sig fram i en 
informationsmiljö där det finns olika synsätt på hur relevant deras 
fackinformation är, dels utifrån arbetsplatsens, dels den egna yrkesgruppens 
värderingar. Han visar att sjuksköterskors användning av fackinformation även 
kan medverka till etablerandet av en ny yrkesidentitet. Sundins avhandling 
utgår från en sociokulturell ansats som beskrivs utförligare i nästa avsnitt.  

2.2.3 Studier med ett sociokulturellt perspektiv 

Förutom Hedman et al. (2009) som forskat på yrkesgruppers 
informationsrelaterade aktiviteter i Sverige ur ett sociokulturellt perspektiv och 
som nämnts tidigare under 2.2.2. är det relevant att ta upp Sundins (2003) 
arbete mer i detalj i denna litteraturöversikt, eftersom den handlar om en 
yrkesgrupps informationsaktivitet inom hälsa och sjukvård, ett ämnesområde 
som gränsar till hälsopedagogernas. Yrkesgruppen som består av 
sjuksköterskor har en högskoleutbildning liksom hälsopedagogerna och de 
möter patienter liksom hälsopedagoger möter klienter. Det är även intressant 
att ta upp avhandlingen för att den visar vad en sociokulturell ansats kan 
resultera i.  
 
Sundin (2003) vill med sin avhandling utveckla djupare kunskaper om 
”fackinformationens symboliska värde och sociala betydelser i sjuksköterskors 
yrkespraktik” (s. 16). I studien intervjuas vid tre olika tillfällen 20 
sjuksköterskor som arbetar på operations-, intensivvårds- och akutavdelningar 
på sjukhus. De har alla ett särskilt ansvar för frågor kring utveckling och 
därmed i regel erfarenhet av formell fackinformation från yrkespraktiken.  
 
Sundin (2003) skildrar först hur yrket är organiserat och hur utbildningen har 
förändrats. Yrket har blivit alltmer akademiserat, vilket har medfört att 
forskning och utveckling av omvårdnadsämnet har institutionaliserats. Till 
omvårdnadsämnet har fackinformation växt fram allt eftersom forskning har 
bedrivits i ämnet. Traditionellt har yrkesgruppen annars förlitat sig på den 
medicinska vetenskapen som främst läkarna uttolkat. På detta sätt ger Sundin 
en grundläggande historisk kontext.   
 
Sundin (2003) framhåller att sjuksköterskors informationssökning och 
informationsanvändning kan ses som delar av en yrkesidentitet. På 
yrkesgruppsnivå har en nyare yrkesidentitet etablerats där 
omvårdnadsvetenskap har en betydelsefull roll och där det då finns behov av 
att utnyttja den fackinformation som är förbunden med ämnet i yrkespraktiken. 
Mot detta står den traditionella yrkespraktiken där det understryks hur viktigt 
det är att lära sig saker och ting i praktiken, att ha medicinsk kunskap och lång 
yrkeserfarenhet. Sundin menar att de traditionella sjuksköterskorna kan ha 
mindre intresse av formellt orienterad informationssökning då deras kunskap 
beskrivs som hierarkiskt underordnad läkarnas, medan de sjuksköterskor som 
anammat den nyare yrkesidentiteten kan ha kunskaper som är mer 
kompletterande och parallell med läkarnas, vilket kan skapa förutsättningar för 
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ett större intresse och mer självständig informationssökning och användning av 
formell fackinformation. Sundin hävdar att yrkesgruppsmedlemmarnas 
informationssökning och informationsanvändning ”delvis kan betraktas som 
sociokulturellt skapade, eller annorlunda uttryckt, som delar av föränderliga 
yrkesidentiteter” (s. 231). 
 
En strategi tycks ha uppstått, enligt Sundin (2003) där en nära relation till 
fackinformation kan ge större möjligheter för sjuksköterskorna att ta del av 
gemensamma normer och värderingar kring yrkesutövningen. En nära relation 
till fackinformation kan också ha ett symboliskt värde genom att det kan stötta 
sjuksköterskornas professionalisering. Enligt Sundin används fackinformation 
inte bara för att få kunskaper till att lösa problem utan också som ett medel att 
överföra normer och värderingar. Fackinformationen medverkar på så sätt till 
att en ny yrkesidentitet kan etableras.  
 
Ett annat resultat är att de sjuksköterskor som anammat den nya 
yrkesidentitetens normer och värderingar använder sig av fackinformations 
symboliska värde också för att påverka kollegors yrkesidentitet och för att 
driva yrkesrelaterade frågor gentemot läkare. De använder till exempel den 
kognitiva auktoriteten hos vetenskapliga artiklar och förmågan att söka i 
databaser i den strategin. Enligt Sundin kan fackinformation användas som 
redskap för att försöka påverka och förändra maktrelationer både inom den 
egna yrkesgruppen och gentemot andra yrkesgruppers medlemmar. Men han 
konstaterar att det visar sig vara svårt för den nya yrkesidentitetens normer och 
värderingar kring fackinformation att få utrymme i en sjukvård som domineras 
så av den medicinska vetenskapen.  
 
En annan forskare McKenzie (2003a), vars modell har en stor roll i uppsatsens 
teoretiska ramverk, har också forskat ur ett sociokulturellt perspektiv. Hon har i 
en stor kvalitativ studie intervjuat 19 kanadensiska gravida kvinnor som skulle 
ha tvillingar. Intervjuundersökningen handlar om dessa kvinnors 
informationssökning i vardagen. Intervjuer görs i två omgångar och har en 
variant på dagboksintervju emellan.  
 
McKenzies forskningsfrågor handlar bland annat om informanternas dels 
aktiva, dels oförutsedda informationssökning. Även olika informationskällors 
roller undersöks, till exempel läkare eller mammor som redan har fått 
tvillingar. Hur de gravida kvinnorna beskriver informationskällor antingen som 
auktoritativa eller hjälpsamma, ingår också i studien.  
 
Det visar sig att de intervjuade kvinnorna konstruerar mycket flexibla och 
komplexa förklaringar av hur de tillskriver olika informationskällor auktoritet. 
Barnmorskorna och läkarna är förvisso i maktpositioner men kvinnorna 
använder olika strategier för att ta reda på saker eller få egna uppfattningar 
bekräftade. De intervjuade använder också sina utsagor om sin 
informationssökning till att visa olika individuella egenskaper hos sig själva. 
McKenzie (2003a) finner att informanterna antingen vill visa sig som aktiva 
informationssökare eller ge övertygande anledningar till varför de inte kan eller 
bör aktivt söka information. En av de gravida kvinnorna vill till exempel inte få 
reda på information kring fostervattenprov, som ju kan vara riskfyllt. Överlag 
är informationssökning en viktig del av att bli förberedd för modersrollen och 
informanterna använder olika utsagor om sin informationssökning som ska visa 
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att de förbereder sig på ett adekvat sätt. Utifrån dessa intervjuer och de 
informationsrelaterade aktiviteter som de intervjuade visade prov på har 
McKenzie konstruerat en modell, som beskrivs närmare under rubriken 
Teoretiskt ramverk. 
 
Både Sundin och McKenzie diskuterar även begreppet kognitiva auktoriteter, 
något som används i undersökningen i denna uppsats och som också beskrivs 
närmare under Teoretiskt ramverk, i nästa kapitel. 

 

3 Teoretiskt ramverk 

Det finns många modeller och teoretiska perspektiv som har växt fram i och med 
användarstudier av människors informationsrelaterade aktiviteter. I detta kapitel 
ingår först en beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv. Därefter följer ett 
avsnitt om McKenzies (2003a) modell över olika informationsrelaterade 
aktiviteter. Under rubriken Tillförlitlighet och kognitiva auktoriteter tas Wilsons 
(1983) och McKenzies (2003b) auktoritetsbegrepp upp. Därefter följer 
avslutningsvis en introduktion av Höglunds och Perssons (1985) matris över 
informationskällor, som är utgångspunkten för informationskällornas indelning i 
informella och formella interna och externa källor. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv ger kontexten en betydelsefull roll. En 
föregångsman med ett sådant perspektiv var den ryske pedagogen Lev 
Vygotsky, verksam i början av 1900-talet. I Sverige är Roger Säljö en känd 
uttolkare av ett sociokulturellt perspektiv främst när det gäller lärande. 
 
Ett sociokulturellt perspektiv betonar att individen ingår i olika kollektiva 
sammanhang och inte kan studeras som en satellit. Limberg, Sundin och Talja 
(2009)  beskriver viktiga begrepp hos Säljö: Genom att vi kommunicerar med 
varandra blir vi delaktiga i den sociala praktik som, till exempel, finns på en 
arbetsplats. De olika sätten att kommunicera på arbetsplatsen är mer eller 
mindre unika för varje arbetsplats och för att känna att man tillhör 
verksamheten ”behöver man lära sig ett specifikt språk där vissa begrepp, 
teorier och försanthållanden är centrala” (Limberg et.al. s. 49). 
 
En yrkesverksamhet utvecklas på den kollektiva nivån genom de fysiska och 
kulturella redskap som finns till buds för de som jobbar på arbetsplatsen. (Säljö 
2000 i Sundin 2003, s. 38). Ett fysiskt redskap kan vara en dator med dess 
program och ett kulturellt redskap exempelvis begrepp och värderingar som 
verksamheten förstås genom (Sundin 2003, s 38).  
 
Limberg et al. (2009) påpekar också att ur ett sociokulturellt perspektiv är man 
informationskompetent genom att man har lärt sig kommunicera med andra på 
sin arbetsplats för att kunna vara aktiv i de praktiker som finns på just den 
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specifika arbetsplatsen. Kontinuerligt sker också en förändring och utveckling 
av redskap och praktik. 
 
Gärdén (2010) poängterar genom att utgå från Limbergs, Sundins och Taljas 
(2009)  tolkningar av Säljö (2000), två viktiga utgångspunkter i ett 
sociokulturellt perspektiv: 

 
Det är genom att kommunicera som vi blir delaktiga i olika sammanhang 
och som vi kan skapa mening ur information. Det lyfter också fram att 
det vi lär oss är knutet till en speciell situation eller verksamhet. Det vi 
lärt oss att förstå och hantera i ett visst sammanhang är kanske inte  
samma kunskaper och färdigheter som är användbara i en annan kontext. 
(Gärdén, 2010, s. 41) 

 
Undersökningen i uppsatsen görs med en sociokulturell ansats.Utgångspunkten 
är den att informationssökning och informationsanvändning formas av 
samspelet mellan hälsopedagoger och de människor som de har runt sig på sin 
arbetsplats, deras yrkespraktik och deras fysiska och kulturella redskap. 
Kommunikationen och interaktionen människorna emellan är viktigt i detta 
samspel för att informationen ska få en mening . 

 

3.2 Modell över informationsrelaterade aktiviteter 

Modellen som analysen av intervjumaterialet är baserad på är utformad av 
McKenzie (2003a) och ingår i en konstruktionistisk tradition, som innebär att 
forskaren ser aspekter av verkligheten som socialt konstruerade. 
Informationssökningen påverkas av den interaktion som sker människor 
emellan och det sociala sammanhang informationssökaren verkar i.  
 
Modellen fokuserar också på individers egna subjektiva uppfattningar i deras 
förhållande till information. Den tillhör en grupp av modeller som ger en 
bredare syn på informationssökning enligt Bawden och Robinson (2012), som 
gör en sammanfattning av denna typ av modeller: ”Usually a very wide scope 
is taken in what counts as information behaviour; there is certainly no 
limitations to formal sources and retrieval processes” (s. 198).  
 
McKenzie (2003a) har skapat en modell utifrån forskning som inriktats på 
informationssökning i vardagen ”Everyday life information seeking” (ELIS), 
ett begrepp som introducerats av Savolainen (1995). Den grupp som McKenzie 
har undersökt är alltså gravida kvinnor som ska föda tvillingar. McKenzie 
framhåller att modeller som Kuhlthaus och Ellis, och som jag tolkar det även 
Leckies modell (kortfattat beskriven i forskningsöversikten), gör att forskare 
har inriktat sig på ett enda fokuserat behov, att till exempel söka fram 
information aktivt inför exempelvis en arbetsuppgift. Men McKenzie (2003a) 
hävdar att de ”therefore do not attempt a holistic consideration of the variety of 
information behaviours individuals describe in their everyday lives – related to 
several distinct and possibly inter-related current and future information needs” 
(s. 20).  
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McKenzies modell är vald för att få ett bredare perspektiv på 
intervjumaterialet, och även om den har sitt ursprung i informationssökning i 
vardagen kan den ge nya insikter i en undersökning av en yrkesgrupps 
informationsrelaterade aktiviteter. 
 
Analysen av materialet baseras således på McKenzies modell som beskrivs 
nedan i tabellform: 
 
                  Phase  

Mode  

 

Connecting Interacting 

Active seeking 

 

Actively seeking contact 
with an identified source in a 
a specific information 
ground 

Asking a pre-planned 
question; active 
questioning-
strategies, e.g., list-
making 

Active scanning 

 

Identifying a likely source; 
browsing in a likely 
information ground 

Identifying an 
opportunity to ask a 
question; actively 
observing or listening 

Non-directed monitoring 

 

Serendipitous encounters in 
unexpected places 

Observing or 
overhearing in 
unexpected settings, 
chatting with 
acquaintances 

By proxy 

 

Being identified as an 
information seeker; being 
referred to a source through 
a gatekeeper 

Being told 

Fig 1. Modell efter Mckenzie (2003a s.26) Analysen baseras i huvudsak på modellen.  I 

originalet ingår även ett fält nedanför tabellen som anger att ”connecting” och” 

interacting” kan användas som så kallade motstrategier vid kommunikationsbarriärer. 

Den delen av modellen har uteslutits i denna uppsats.  

 

McKenzies (2003a) modell beskriver informationsrelaterade aktiviteter som 
sträcker sig från aktiv informationssökning i en känd källa till att tillfälligtvis 
bli kontaktad av en person som ger råd och information utan att vara tillfrågad. 
McKenzie menar att det inte bara finns aktiv sökning, passiv sökning eller 
passiv uppmärksamhet som till exempel Wilson tar upp i sin reviderade modell 
(Wilson 1997 i McKenzie 2003a, s 19) utan det finns fler 
informationsrelaterade aktiviteter. 
 
Modellen innehåller fyra olika kategorier som har översatts till svenska. 
”Active seeking” har fått benämningen Att målmedvetet söka aktivt och 
”Active scanning” är översatt till Att utforska behjälplig information. Kategorin 
”Non-directed monitoring” har fått beteckningen Att oväntat påträffa 

information medan ”By proxy” har översatts till Att bli hänvisad av 

mellanhand. McKenzie (2003a) påpekar att kategorierna är relaterade till flera 
forskares tidigare framtagna koncept, bland annat Wilsons (1997), Erdelez 
(1997) samt Choos, Detlors och Turnbulls (2000). Undantaget är den sista 
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kategorin, Att bli hänvisad av mellanhand, som presenteras som en nyare 
kategori i modellen. Enligt McKenzie (2003a) är perspektivet i denna kategori 
ändrat från tidigare forskning som ofta utgått från mellanhandens frågor i 
studiet av informationssökningen i stället för från den som har de ursprungliga 
frågorna. Detta skulle kunna exemplifieras med att i tidigare forskning skulle 
studiet av informationssökningen kretsa kring till exempel en bibliotekaries 
sökning efter att ha fått frågor från en besökare, i stället för besökaren och 
dennes frågor. 
De fyra kategorierna 

 Exempel på Att målmedvetet söka aktivt, se Active seeking fig.1. ovan, är 
att söka efter en redan känd källa, exempelvis en viss hemsida, göra en 
systematisk sökning kring en känd fråga eller söka information med ett 
antal förberedda frågor. 

 Att utforska behjälplig information innebär att identifiera en relevant källa 
eller informationsmiljö som man förmodligen kan ha hjälp av, till exempel 
att registrera att det finns tidningar, boksamlingar eller datorer som man 
kan utforska, liksom aktivt lyssna till konversationer före ett arbetsmöte 
eller ställa frågor i fikarummet. 

 Att oväntat påträffa information innebär att man slumpartat stöter på 
intressant information eller informationskällor i en miljö där man inte hade 
förväntat sig det, till exempel utanför en arbetsplats. Det kan ske under ett 
informellt samtal med grannar eller vid allmänt bläddrande i en tidning, 
eller när några samtalar vid bordet bredvid på ett kafé. 

 Att bli hänvisad av mellanhand innefattar de tillfällen då man tar kontakt 
eller interagerar med en informationskälla på initiativ från en annan person 
eller informationskälla. Det kan röra sig om att bli identifierad som en 
informationssökare av en bekant eller bli hänvisad till en informationskälla 
via en förmedlare. Att få ett råd eller bli informerad utan att fråga är andra 
exempel. 

McKenzies (2003a) modell är tvådimensionell. När en person till exempel 
utforskar behjälplig information kan informationssökningsprocessen delas in i två 
stadier; dels i hur informationssökaren kommer i kontakt med information genom 
att exempelvis identifiera en relevant källa (”Making connections”), dels i sättet 
som han eller hon blir aktiv och interagerar, till exempel genom att ställa en fråga 
(”Interacting with sources”). Hinder i processen analyseras också fram. McKenzie 
anser att modellen som helhet ”provide[s] an overview of information practices in 
the life of the individual rather than analysing specific information practices in the 
individual’s repertoire” (s. 28). 

3.3 Tillförlitlighet och kognitiva auktoriteter 

I analysen av intervjumaterialet ingår även de intervjuades uppfattning om 
källornas tillförlitlighet, framförallt om vilka som är kognitiva auktoriteter. 
Fokus ligger inte på traditionell källkritik, då man till exempel undersöker en 
källa för att utröna hur något faktiskt förhåller sig, det vill säga hur 
informationen tagits fram och vad uppgifterna baseras på. I stället ligger fokus 
på ”hur människor bedömer vad de kan lita på” (Francke & Gärden, 2013, 
s.166). Detta är enligt Francke och Gärdén något som många forskare inom 
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biblioteks- och informationsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap 
samt psykologi studerar. 
 
Flanagin och Metzger (2008) betonar i sin forskningssammanfattning av 
begreppet tillförlitlighet att en källas eller ett meddelandes tillförlitlighet ofta 
bedöms utifrån två dimensioner: trovärdighet och expertis. De refererar också 
till studier där människors bedömning av tillförlitlighet anses konstruerad och 
är en subjektiv uppfattning. Tillförlitlighet är inte en källas objektiva egenskap. 
Enligt Flanagin och Metzger kan flera begrepp relateras till tillförlitlighet bland 
annat tilltro, rykte, kvalitet, kompetens och auktoritet.  
 
Wilson (1983) har varit tongivande i introduktionen av begreppet kognitiva 
auktoriteter, vilket är ett begrepp som används i analysen i denna uppsats. 
Kognitiva auktoriteter är personer, dokument eller institutioner som en 
människa bedömer att hon kan lita på i en viss fråga. Enligt Wilson är det 
information som går utöver informationskällan i sig som är av värde i 
bedömningen och informationens värde avgörs av sociala, kulturella och 
historiska faktorer. Om man, till exempel, söker en bok eller artikel i en 
databas värderas inte bara källorna utefter deras innehåll. Signaler som 
författarnamn, rykte, recensioner och personliga rekommendationer från 
människor som man litar på är av minst lika stort värde (s.166 ff).  
 
McKenzie (2003b) tar också upp begreppet auktoritet utifrån sin forskning om 
gravida kvinnor som informationssökare. Hon identifierar kontextspecifika sätt 
som dessa använder för att antingen lyfta fram eller underminera auktoriteten 
hos informationskällor som utgörs av andra gravida kvinnor eller av 
professionella, till exempel läkare. Dessutom beskrivs hur de gravida bygger 
upp eller underminerar informationskällor vars auktoritet baseras på 
livserfarenhet, eller individen själv med sitt eget resonerande, sina egna 
erfarenheter och sin egen kropp. McKenzie hänvisar till Schubert och 
Borkmans definition av auktoritet baserad på livserfarenhet, en auktoritet 
”based on wisdom and know-how gained through reflection upon personal 
lived experience” (i McKenzie 2003, s. 279). Enligt McKenzie menar Schubert 
och Borkman att erfarenhetsmässig kunskap innebär en helt annan referensram 
separerad från det som professionella yrkesmän och lekmän står för. McKenzie 
benämner detta som ”experiential authority”.  
 
När det gäller individuell auktoritet hänvisar McKenzie inte till någon särskild 
forskning utan för ett eget resonemang utifrån sina studier. Hon menar att de 
gravida kvinnorna använder olika sätt av positionering i godkännandet eller 
bestridandet av olika informationskällors auktoritet. Ibland litar de till sig själv, 
och de ger då prov på ”individual authority” genom att använda sin egen 
slutledningsförmåga, kroppskännedom eller erfarenhet som bevis i testandet av 
en annan informationskällas auktoritet (2003b, s. 281). 

3.4 Matris för indelning av information 

De informationskällor som hälsopedagogerna använder delas in i informella 
interna och externa källor, exempel på det förstnämnda är arbetsmöten och det 
sistnämnda kollegor utanför organisationen. Källorna delas också in i formella 
interna och externa källor. PM är exempel på en formell intern källa medan 
myndigheters hemsidor är exempel på en extern. Denna indelning är inspirerad av 
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en matris som en gång skapats av Höglund och Persson (1985, s. 47). Sundin 
(2003) hänvisar också till denna i sin undersökning av sjuksköterskors 
informationsstrategier. Matrisen är användbar eftersom den tar upp 
informationskällor ur ett brett perspektiv, där även informella muntliga källor är 
med. Det går i samklang med McKenzies modell som är tänkt att ge en bred 
översikt över olika informationsrelaterade aktiviteter. Indelningen ger en god 
översikt.  

Det kan vara så att informationskällorna överlappar varandra, det vill säga att 
möjligheter finns att nå samma information på olika sätt (Höglund & Persson 
1985). Ett exempel är tryckta informationskällor som tidningar, vilka likaväl kan 
läsas på internet, liksom rapporter och studier av olika slag. 

4 Metod 

Den undersökningsmetod som valts är semistrukturerade intervjuer, då syftet med 
uppsatsen är att få ökad insikt i och utveckla kunskaper om en yrkesgrupps 
informationsrelaterade aktiviteter. Intervjuer är en vanlig metod när det gäller 
användarundersökningar som fokuserar på informationsbehov, 
informationssökning och informationsanvändning (Case 2012). Den används 
också i flera av de arbeten som beskrivits i forskningsöversikten och som berör 
olika yrkesgruppers informationspraktik.  
 
Intervjuer ger möjlighet att förstå fenomen ur de intervjuades eget perspektiv, 
framhåller Kvale och Brinkmann (2014). På så sätt går det att på ett djupare plan 
få kunskap om hälsopedagogernas erfarenheter och upplevelser av deras 
informationsrelaterade aktiviteter i vardagen. Kvale och Brinkmann påpekar också 
att inom pedagogik och hälso- och sjukvårdsforskning har kvalitativa intervjuer 
varit vanliga under decennier (2014).  
 
Metoden innebär att ställa noga planerade frågor och lyssna uppmärksamt för att 
skaffa sig grundliga kunskaper. Men, som Kvale och Brinkmann framhåller: 
”forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är 
forskaren som definierar och kontrollerar situationen” (2014, s.19). En 
intervjuguide används (se bil. 1.), där frågor är listade så att teman anknutna till 
forskningsfrågorna avhandlas, men eftersom frågorna är öppna så finns 
möjligheter för intervjupersonerna att tillföra nya tankar och idéer. Detta är en 
grundpelare i valet av metod. Genom att använda semistrukturerade intervjuer 
sker kunskapsinhämtningen med en viss kontroll genom de på förhand 
formulerade frågorna, men det finns också en öppning för nya kunskaper och nya 
teman. Under intervjun leds den intervjuade in på vissa teman men ”inte till 
bestämda uppfattningar om dessa teman” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 48). 
Denscombe (2009)  påpekar att genom att låta de intervjuade ”säga sin mening 
rent ut är ett bättre sätt att upptäcka saker i komplexa frågor, och 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har i regel ’upptäckt’ mer än 
’kontroll’ i sin strävan” (s. 235).    
 
Genom metodvalet ansluter jag mig till en kvalitativ inställning så som den 
beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014): 
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Utifrån den [kvalitativa] inställningen bör världens processer och fenomen 
beskrivas innan de teoretiseras, förstås innan de förklaras och betraktas som 
konkreta kvaliteter snarare än som abstrakta. En kvalitativ inställning 
innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade 
aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 
uppfatta sig som personer – i kontrast till ”teknifierade” sätt att studera 
människolivet. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 28) 

 
Målet har varit att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av de 
intervjuades informationsrelaterade aktiviteter. Det har inte varit meningen att få 
fram några kvantifierbara resultat. Så gott jag har kunnat har jag varit medvetet 
naiv, det vill säga varit nyfiken och lyhörd för vad som sagts, men också för vad 
som inte sagts, och jag har försökt vara kritisk mot mina egna antaganden. Att 
försöka gå in i intervjun så förutsättningslöst som möjligt har varit en ledande 
princip. Detta utefter Kvale och Brinkmanns råd (2014, s. 48-49). 
 
Utgångspunkten är att intervjudata kan återspegla den intervjuades verklighet 
utanför intervjun. Därför har jag som intervjuare försökt påverka 
intervjupersonens berättande så lite som möjligt. Men en nackdel med 
intervjuformen är att data bygger på de intervjuades förmåga att minnas. Därför 
måste jag ”göra överväganden kring undersökningspersonens förmåga att komma 
ihåg vad hon upplevt” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 66). Praktiskt har jag gått 
tillväga så att jag främst frågat om tidsmässigt närliggande erfarenheter. 
 
Det finns en annan invändning mot intervjumetoder, till exempel kan den som 
intervjuas mer eller mindre medvetet uttrycka vad hon tror att intervjuaren vill 
höra. Denscombe (2009)  påpekar att undersökningar har gjorts där det framgår att 
intervjupersoner ger olika svar beroende på deras uppfattning av intervjuaren. Det 
är framför allt kön, ålder och etniskt ursprung som har betydelse för hur de 
intervjuade anpassar sig till samtalssituationen. Hur mycket denna skevhet 
framträder beror på ämne och om det är känsliga och personliga frågor som 
diskuteras. I denna undersökning är min bedömning att mindre känsliga frågor 
avhandlas. Däremot vet de intervjuade att jag har haft kontakt med 
högskolebiblioteket på GIH, vilket gett idéer till undersökningen. Detta 
tillsammans med att majoriteten har gått sin utbildning där kan riskera att 
intervjupersonerna har förutfattade meningar och kanske vill svara på ett sätt som 
de antar förväntas av dem.  
 
Denscombe (2009)  påpekar att det i små forskningsprojekt är svårt att göra något 
åt våra personliga kännetecken. Det vi kan göra är att ”vara artiga, punktliga, 
lyhörda och neutrala” (s. 245), för att få en bra atmosfär och ärliga samtal. Jag har 
försökt använda dessa råd i praktiken tillsammans med att jag har försökt få en 
avslappnad kontakt med intervjupersonerna och en känsla av att vi tillsammans 
utforskar deras informationsrelaterade aktiviteter. Framför allt har jag velat 
förmedla ett förutsättningslöst perspektiv på de olika samtalsämnena. Under 
intervjuernas gång har jag bedömt att hälsopedagogerna har känt sig fria. De 
verkar spontant ha svarat utefter sitt eget tycke. De vet också att de intervjuas 
konfidentiellt. 
 
Det hade varit mycket bra med en kombination av metoder i den här 
undersökningen, men arbetet har en sådan tidsram att till exempel observationer 
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av hälsopedagoger i arbete, uppföljande intervjuer eller enkäter inte har kunnat 
genomföras. 
 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon. Materialet är 
konfidentiellt och innebär att privata data som identifierar den enskilde 
intervjupersonen inte avslöjas. Varje person har fått ett fingerat namn i uppsatsen.  
 
Inför undersökningen inhämtades ett informerat samtycke via telefon. Det vill 
säga intervjupersonerna fick information om syftet med undersökningen och att 
idén till ämnet bland annat kommit till genom kontakter med GIH:s 
högskolebibliotek. Deltagarna garanterades också att deras uppgifter skulle 
behandlas konfidentiellt. Den information som intervjupersonerna fick via telefon 
liknar den som skickades ut till alla alumner vid GIH (se bil.2). 
GIH gav mig namn på personer som jag kontaktade för att få en översiktlig 
inblick i ämnesområde och utbildningen. Dessutom gav högskolan mig namn på 
några hälsopedagoger ute i yrkeslivet, som jag kunde börja med att kontakta inför 
intervjuer. I övrigt är denna studie ett arbete på eget initiativ. 
 
I uppsatsen analyseras sociokulturella faktorer genom informanternas berättelser i 
intervjuerna. En masteruppsats görs på begränsad tid och kan inte innefatta studier 
av det sociokulturella sammanhanget så som det borde, till exempel skulle 
observationer behöva göras och en mycket mer omfattande kunskap inhämtas om 
hälsopedagogers yrkesverksamhet. Men intervjuerna genomfördes i alla fall i den 
arbetsmiljö som informanterna verkar i och med ett sociokulturellt perspektiv för 
ögonen i intervjusituationen. 
 

4.1 Urval 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp antalet intervjupersoner som brukar behövas 
vid en intervjustudie. Först och främst beror det på undersökningens syfte, men 
vanligtvis brukar antalet ligga kring 15+/-10. Antalet kan variera beroende på tid 
och resurser. Dessutom påpekar Kvale och Brinkmann att det finns en lag om 
”avtagande avkastning”. Den innebär att ”bortom en viss punkt ger flera 
intervjupersoner allt mindre ny kunskap”(s. 156). Författarna ger flera argument 
för studier med få deltagare. Ett av argumenten är möjligheten att vara mer 
noggrann i analysen; fördelarna är bland annat att kunna göra noggranna 
tolkningar av enskildheter. Ett annat argument är att forskningen blir mer 
lätthanterlig, ”inte minst för studenter som inte har så mycket tid eller resurser för 
talrika intervjuer, utskrifter eller analyser” (s. 157). Ett tredje argument är att det 
är möjligt att få fram intressanta uppgifter om samhälle och kultur i allmänhet 
med hjälp av få fall. ”Att det här eller det där är fallet – demonstrerat genom en 
intervju – kan vara ytterst intressant eller relevant, även om forskaren inte ställer 
anspråk på generalitet” (s. 157), hävdar Kvale och Brinkmann.  
 
Det urval som gjorts av hälsopedagoger kan karaktäriseras som ett direkt urval 
(Bryman 2012), då de utvalda anses kunna ge en bra bild av högskoleutbildade 
hälsopedagogers informationsrelaterade aktiviteter. Urvalet är ett icke-
sannolikhetsurval, som är vanligt vid kvalitativa intervjuer. Alltså går det inte att 
generalisera resultaten till att gälla en större population. Urvalet har också gjorts 
med hjälp av en snöbollsstrategi (Bryman 2012). Det vill säga, några 
nyckelpersoner har gett tips på intervjupersoner, som har gett tips i sin tur. Tips på 
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intervjupersoner kom bland annat från en lärare och en administratör på GIH samt 
från två av dessa intervjupersoner i sin tur. En intervjuperson har jag själv fått tag 
i genom att kontakta Stockholms kommuns ansvarige för friskvård på simhallar. 
Även ett mejl skickades ut till 1000 alumner vid GIH i Stockholm (se bil. 2). Ett 
svar kom in, men tyvärr matchade inte den hälsopedagogen kriterierna för urvalet.  
 
Hälsopedagoger kan arbeta på en mängd olika arbetsplatser och med olika 
inriktning. De som har en utbildning som innebär att de har gått ett treårigt 
hälsopedagogprogram på en högskola valdes ut. Två högskolor är de enda som har 
sådant program. Utbildningen på GIH är inriktad på idrott och fysisk aktivitet, till 
skillnad mot högskolan i Gävle där programmet är bredare, inriktat på folkhälsa i 
allmänhet. Andra lärosäten erbjuder hälsopedagogik som enstaka kurs. En del 
personer som kallar sig hälsopedagoger kan också ha gått på folkhögskolor, 
yrkesskolor eller annan eftergymnasial utbildning inriktad på hälsa.   
 
Utöver kriteriet att ha gått ett treårigt hälsopedagogprogram på högskolan har 
intervjupersonerna valts för att de arbetar med eller väldigt nära klienter, ofta med 
grupper men också med enskilda. Att uppmuntra fysisk aktivitet ingår som en 
betydande del i arbetet. Att intervjupersonerna står nära klienter har ansetts 
betydelsefullt då det kan göra att de behöver söka information på annat sätt än de 
som jobbar mer administrativt eller strategiskt längre in i organisationerna. 
 
Det är en begränsning att det är en liten grupp hälsopedagoger som ingår i 
intervjuundersökningen, sju personer, och att dessa främst är inriktade på 
praktisk verksamhet, på träningsanläggningar eller inom kommunen eller 
företagshälsovården. Det finns andra arbetsområden där hälsopedagoger är 
yrkesverksamma, till exempel inom folkhälsa, rehabilitering och arbetsmiljö, 
där de kan arbeta med planering, projekt, policy och strategi. De ingår inte i 
denna studie. 
 
Totalt har sju intervjuer genomförts. Tre intervjupersoner gick ut 
hälsopedagogprogrammet för 10-13 år sedan: 2002 (2 personer) och 2004, 
medan fyra gick ut de senaste fyra åren: 2010, 2011, 2013 och 2014. Två 
arbetar i öppen kommunal verksamhet i två olika kommuner, två arbetar inom 
företagshälsovården och tre på träningsanläggningar. Samtliga arbetar i 
Stockholmsområdet. Fem av sju har gått hälsopedagogprogrammet på GIH i 
Stockholm. Den sjätte personen har gått hälsopedagogprogrammet på 
högskolan i Gävle men har kompletterat med kurser på GIH, och den sjunde 
har gått hela utbildningen på högskolan i Gävle. I och med att den sist nämnda 
hälsopedagogen jobbar praktiskt med klientgrupper på en träningsanläggning 
fick det gå före som kriterium än att hon tvunget skulle ha gått 
hälsopedagogprogrammet på GIH.  
 
Intervjupersonerna är endast kvinnor. Kön har inte ansetts som en relevant 
variabel i denna undersökning. 

4.2 Data 

Data består av utsagor i sju intervjusamtal. Varje intervju varade cirka en 
timme och utfördes på varje hälsopedagogs arbetsplats. Ungefär en fjärdedel av 
intervjutiden gick åt till att få en bild av hälsopedagogernas arbete. Det var 
viktig information då jag som intervjuare inte alls är insatt i hälsopedagogernas 
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yrkesområde. Vad som framkommit tidigare angående deras arbetsuppgifter 
var i princip endast det som ingick i försäkran om att informanterna passade 
urvalskriterierna, det vill säga att de har gått ett treårigt hälsopedagogprogram 
på högskolan, att de arbetar med eller väldigt nära klienter, ofta med grupper 
men också med enskilda, och att de uppmuntrar klienter till olika 
hälsoaktiviteter, främst fysisk aktivitet. 
 
För att ringa in hälsopedagogernas informationsrelaterade aktiviteter inriktades 
intervjuerna på, bland annat, informationssökning när problem har dykt upp, 
när de har velat introducera något nytt eller uppdatera sina kunskaper. De 
tillfrågade har därmed inte fått styrda frågor relaterade till särskilt 
informationskrävande arbetsuppgifter, som att förbereda sig för en föreläsning. 
De intervjuade har vid förfrågan i stället talat kring det som först dykt upp hos 
dem, som en första ingivelse, och det kanske då också har blivit det mest 
angelägna. Ibland har någon tagit upp förberedelserna inför en föreläsning, 
ibland något helt annat, som att söka information för att klara en ny svår 
administrativ uppgift. 
 
Alla intervjuerna transkriberades i sin helhet. Det blev 11-12 sidor per intervju 
med 13 cm långa rader så att en marginal för anteckningar skulle finnas. 
Upprepningar och några enstaka ord som inte var betydelsebärande raderades 
här och där och kommatecken och punkter har lagts till för att få meningarna 
mer lättlästa. Intervjuerna genomlästes i pappersform ett par gånger först så att 
det blev möjligt att lära känna materialet på ett översiktligt sätt. Därefter 
markerades olika kategorier utifrån intervjuguiden (se bil. 1), och den 
teoretiska modell som användes. De sammanfaller till största delen med de 
teman som anges nedan. Teman befästes genom att aktuell kategori från varje 
hälsopedagogs utsagor markerades med en bestämd färgpenna. Sedan 
sammanfördes svaren tema för tema i tabeller i Word så att likheter och 
olikheter kunde framträda och jämföras. 
 
De teman som analysen följer är dels de som är formulerade på förhand, dels 
de som har framträtt under analysens gång. Förformulerade teman är 
kategorierna baserade på McKenzies (2003a) modell: Att målmedvetet söka 
aktivt, Att utforska behjälplig information, Att oväntat påträffa information och 
Att bli hänvisad av mellanhand. Andra förformulerade teman är Användningen 
av information; Hinder och svårigheter; Kognitiv auktoritet och 
Informationskällor, vilka i sin tur har delats upp i underkategorierna informella 
interna och externa källor samt formella interna och externa källor. Det sista 
förformulerade temat blev: Hur hälsopedagogerna håller sig à jour och följer 
kunskapsutvecklingen. I ett senare stadium av analysen har detta tema delats in 
i arbetsplatsinriktad och yrkesgruppsinriktad àjourhållning. 
 
De teman som har framträtt under analysens gång är förhållandet 
hälsopedagoger – klienter samt dimensionen frihet – styrning i 
informationssökningen. Problematiseringarna som angetts i början av 
uppsatsen har också gett upphov till ett tema vilket utkristalliserade sig som 
”hälsopedagoger och klienter om modedieter och trendiga träningsmetoder”.  
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4.3 Presentation av de intervjuade 

Hälsopedagoger kan kalla sig hälsopedagoger även om de har utbildat sig på 
olika nivåer, till exempel på högskola, folkhögskola, yrkeshögskola eller gått 
andra eftergymnasiala kurser. I den här undersökningen är det hälsopedagoger 
som har gått ett treårigt hälsopedagogprogram på högskolan (180 hp) som har 
intervjuats. Fem av dem har gått på GIH i Stockholm, en hälsopedagog har gått 
på både GIH och i Gävle och en endast i Gävle. Samtliga har utåtriktad kontakt 
med allmänheten i delar av sitt arbete. 
 
Fem av de sju intervjuade leder grupper i fysisk aktivitet; Eva på en privat 
träningsanläggning, Elin på en kommunal medan Lisa leder små 
träningsgrupper inom företagshälsovården. För dessa tre hälsopedagoger utgör 
arbetsområdet fysisk aktivitet en betydande del av deras arbete. Lena och Karin 
leder också träningsgrupper inom kommunens öppna verksamhet för äldre, 
men inte så ofta då träningen är endast en del av flera aktiviteter inriktade på 
hälsa. Moa och Anna leder inte pass själva, men rekommenderar bland annat 
fysisk aktivitet till enskilda individer. Samtliga hälsopedagoger får frågor från 
klienterna om kost och diskuterar det med dem mer eller mindre, men endast 
hos två av dem, Anna och Lisa, ingår vägledning om kost som ett uppdrag och 
en mer uttalad del i arbetsuppgifterna. 
 
Fem hälsopedagoger håller också föreläsningar som en del av deras 
arbetsuppgifter. Det kan vara information om hälsofrågor till klientgrupper av 
olika slag, till exempel inom kommunal omsorg eller inom 
företagshälsovården. Fem av hälsopedagogerna har också arbetsledande 
uppgifter, som verksamhetsledare, teamledare, koordinator eller samordnare. 
 
Eva tog examen 2014 och har arbetat ett drygt halvår som hälsopedagog på 
träningsanläggning. Eva är koordinator och ansvarar för gruppträningen och 
har personalansvar för de instruktörer som leder gruppträningen och leder själv 
pass. Hon har ansvar för drift och lägger även scheman. Ingen annan 
hälsopedagog finns på arbetsplatsen men hon har flera kollegor, ofta personliga 
tränare, som leder träningspass liksom hon. 
 
Lisa tog examen 2011 och har arbetat som hälsopedagog i tre år på samma 
ställe. Hon arbetar på en träningsavdelning inom företagshälsovården och är 
teamledare för bland annat personliga tränare. Lisa har två kollegor som också 
är hälsopedagoger. Alla tre leder tillsammans med personliga tränare olika pass 
för enskilda eller mindre grupper  på 3-5 personer. Som en del av Lisas arbete 
ingår också att ge viss kostvägledning, hålla föreläsningar och ha olika 
kunduppdrag utöver teamledarrollen. 
 
Moa tog examen 2004 och har jobbat i elva år på samma träningsanläggning. 
Hennes uppgifter som hälsopedagog utgör en mindre del av hennes arbete och 
består främst av att vägleda dem som har fått fysisk aktivitet på recept (FAR) 
till lämpliga träningspass, motivera och följa upp. Hon är även 
anläggningsansvarig och har administrativa uppgifter som exempelvis 
schemaläggning. Det är bara hon som är hälsopedagog inom sin organisation. 
 
Elin tog examen 2013 och har jobbat ett och ett halvt år på en 
träningsanläggning i en simhall i kommunal regi. Hon är friskvårdssamordnare 
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och ansvarar för vilka gruppträningspass som ska hållas och schemat för dem. 
Hon har även ansvar för gruppträningsinstruktörer och leder träningspass själv. 
I arbetet ingår även utåtriktade kontakter med exempelvis skolor, föreningar 
och vårdcentraler, bland annat med klienter som har fått fysisk aktivitet på 
recept (FAR). Elin har tre kollegor som har någon form av hälsoutbildning på 
eftergymnasial nivå.  
 
Lena tog examen 2010 och har arbetat som hälsopedagog i fem år på samma 
arbetsplats, en öppen förebyggande verksamhet för äldre i kommunal regi. Hon 
leder verksamheten och måste ha mycket kontakt med ledningen och är 
arbetsledare för två andra hälsopedagoger. Hon sätter igång olika projekt, 
utvärderar, ger ut information, håller föreläsningar och vikarierar numera 
endast ibland som grupptränare i fysisk aktivitet. De tre hälsopedagogerna 
jobbar nära kollegor med andra professioner, till exempel dietist. 
 
Karin tog examen 2010 och arbetar också med öppen förebyggande 
verksamhet för äldre i en kommun. Hon har arbetat fyra år på samma 
arbetsplats och planerar olika aktiviteter, gör utvärderingar, utbildar och 
föreläser, har gruppträningar i fysisk aktivitet och ansvarar för utrustningen på 
arbetsplatsen. Hon har även ett personalansvar. Karin arbetar som ensam 
hälsopedagog på sin arbetsplats men jobbar nära kollegor med olika 
professioner som till exempel demenssjuksköterska och arbetsterapeut. 
 
Anna tog examen 2002 och har arbetat 13 år som hälsopedagog inom 
företagshälsovård, på samma företag de senaste nio åren. Hon jobbade som 
konsult ett tag efter examen. Hon arbetar främst med hälsoprofiler och 
hälsocoachning för enskilda. Ibland har hon föreläsningar och utbildningar på 
gruppnivå. Anna arbetar ensam som hälsopedagog på sin arbetsplats men är 
medlem i ett team där olika professioner som läkare, psykolog, ergonom och 
företagssköterskor ingår. Anna arbetar med friskvård men är den av 
hälsopedagogerna som i sitt arbete har närmast kontakt med sjukvård, men då 
inom företagshälsovård. 
 
Inför genomgången av analysresultaten kan det också vara värde att poängtera 
att hälsopedagogerna arbetar på tre olika typer av arbetsplatser. 
Tre av hälsopedagogerna, Moa, Eva och Elin arbetar med fysisk aktivitet på 
träningsanläggningar. De leder grupper i fysisk aktivitet eller vägleder till 
fysisk aktivitet och har även arbetsledande roller som samordnare och 
koordinator med ansvar för till exempel gruppinstruktörer, gruppaktivteter, 
utrustning och scheman. I deras typ av tjänster har de inte så stort utrymme att 
utveckla och ge nya idéer till verksamheten, eftersom aktiviteterna på 
träningsanläggningarna ingår i stora koncept och får sin utformning på mer 
central nivå.  
 
Två hälsopedagoger, Lena och Karin, arbetar inom öppen kommunal 
verksamhet och är också inriktade på fysisk aktivitet men inte begränsat till 
enbart träningsgrupper utan har även information och stöttandet av social 
samvaro som delar i verksamheten. De har arbetsledande uppgifter och har mer 
utrymme att forma verksamheten själva, från att introducera och leda nya 
träningsformer till att hålla föredrag eller sätta igång stora projekt med 
hälsorelaterade aktiviteter.   
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Lisa och Anna arbetar inom företagshälsovården och är de som arbetar mer 
individuellt med klienterna. Lisa arbetar inom gruppen personliga tränare och 
leder små grupper, 2-3 personer i fysisk aktivitet men ger också individuella 
råd om kost och träning ibland. Hon är teamledare och kan påverka upplägget 
av verksamheten lite mer. Utöver det håller hon också föreläsningar för 
klienter.  Anna är den hälsopedagog som ägnar huvuddelen av sitt arbete åt 
individuella samtal. Hon är inriktad på hälsoprofiler och hälsocoachning och 
arbetar mycket med motiverande samtal. Hon ger även föreläsningar i olika 
hälsorelaterade ämnen. 
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5 Analys och resultat 

Fyra avsnitt ingår i detta kapitel. Det första har rubriken Hälsopedagogers 
informationssökning och användning av information. Avsnittet inleds med en 
översikt av de källor som används. Därefter följer resultatredovisningen av 
kategorierna: Att målmedvetet söka aktivt, Att utforska behjälplig information, 
Att oväntat påträffa information och Att bli hänvisad av mellanhand. Parallellt 
kommenteras vilka källor och kognitiva auktoriteter som används. Ibland görs 
även utvikningar kring speciella strategier som hälsopedagogerna har 
utvecklat. 
 
Det andra avsnittet behandlar hur hälsopedagogerna följer 
kunskapsutvecklingen i sitt yrke. Underrubrikerna är: Hur håller sig 
hälsopedagogerna à jour arbetsplatsinriktat respektive yrkesgruppsinriktat?  
 
I det tredje avsnittet ingår en beskrivning av vilka hinder och svårigheter 
hälsopedagogerna möter i informationssökningen, och i ett fjärde avslutande 
avsnitt görs en sammanfattning av analysresultaten. 
 

5.1 Hälsopedagogers informationssökning  
och användning av information 

 
5.1.1 Källor – en översikt 
Hälsopedagogerna utnyttjar många olika källor/kanaler, vilket anges i 
nedanstående tabell (fig. 2): 

 Intern Extern 

Formell interna dokument, PM, 
manualer, rapporter 

intranät 

e-post 

Böcker och  rapporter  

internet (t ex olika myndigheters 
hemsidor samt bilder, filmer, podcast; 
sociala medier, t ex bloggar) 

tv-program, dagstidningar, tidskrifter  
(tryckta och via internet) 
 
e-post 
nätverk  
nyhetsbrev 

Informell samtal och interaktion med 
kollegor och klienter 

möten 

interna föreläsningar och 
demonstrationer 

kolleger utanför organisationen 

konferenser, seminarier, kurser 

nätverk 

Fig2. Olika typer av informationskällor, utifrån Höglund och Persson (1985, 

s.47).  

Informationen är intern eller extern; den finns inom den egna organisationen eller 
utanför. Med formell information avses främst skriftlig information, men bilder 
och filmer kan ingå. Med informell information avses främst muntlig information.  
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Källorna används i större eller mindre utsträckning av de enskilda individerna. I 
nedanstående resultatredovisning framgår mer i detalj vilka dessa källor är och hur 
hälsopedagogerna motiverar sina val av källor.  

5.1.2 Att målmedvetet söka aktivt 

Baserat på McKenzies (2003a) modell innebär kategorin Att målmedvetet söka 

aktivt att en person söker efter en redan känd källa, exempelvis en viss hemsida 
eller en muntlig källa, gör en systematisk sökning kring en känd fråga eller 
söker information med ett antal förberedda frågor.  
 
Det är starkt framträdande att de intervjuade målmedvetet söker information 
aktivt i olika sammanhang. De identifierar källor och interagerar med dem.  
Hälsopedagogerna söker framför allt information aktivt till sina arbetsuppgifter 
och för att exempelvis förfina sina metoder. Vanligtvis söker de då information 
hos sina kollegor i första hand.  
 
Eva jobbar på en träningsanläggning. Hon är ensam hälsopedagog men leder då 
och då träningspass liksom flera av hennes kolleger som ibland är mer 
specialiserade inom ämnesområdet fysisk träning. Om hon är osäker på 
tekniken för en ny övning inför ett träningspass kan hon börja med att fråga 
kollegor för att kontrollera att hon gör rätt, vilket är viktigt för att undvika 
skador.  ”De e det första jag gör innan jag googlar (…) ja, samverkan med 
kollegor först”. När hon har identifierat sina källor så interagerar hon genom att 
ställa frågor och sedan använder hon en särskild strategi som går ut på att 
jämföra olika källor med varandra: 

 
Jag skulle inte gå med på allt som sägs, men jag skulle nog dubbelkolla 
det i efterhand också. De e väl för att man kanske inte bara vill höra med 
en utan man vill höra med fler. Man vill höra flera inputs och sen kanske 
jag googlar det också för att se. Just för att få så många inputs på det som 
möjligt så att jag sen kan lägga ihop ett och ett och så här måste det vara. 
Alltså man får tänka själv, vad som är rimligt egentligen. (Eva) 
 

Eva och hennes kollegor går även på varandras gruppträningar för att se hur var 
och en har lagt upp sina träningsaktiviteter och hur de utför dem. På så sätt kan 
de hitta inspiration, lära sig och även förbättra klasserna. Det innebär att de 
söker aktivt information där iakttagandet av vad andra gör har betydelse. Flera 
av hälsopedagogerna agerar också mycket aktivt när de väl sökt information 
om till exempel en ny typ av fysisk aktivitet. Framför allt vill de gärna prova 
aktiviteterna noggrant själv först, innan de lär ut aktiviteterna eller ger 
vägledande råd kring dem till sina klienter. 
 
När Lisa ska förfina sina arbetsmetoder genom att till exempel hitta 
referensvärden för ett fysiskt test uttrycker hon att hon och hennes kollegor 
ibland målmedvetet söker information aktivt tillsammans i grupp, formaliserat 
på speciella arbetsmöten. I första hand söker de information hos varandra, 
eftersom de har lite olika bakgrund när det gäller fysisk aktivitet och kan bidra 
med kunskap ur olika aspekter. Men ibland söker de också i böcker och på 
internet: 

Dels tar man ju fram det material som man har från sina studier, många 
har ju böcker kvar sedan dess. Ja de flesta har gått ganska nyligen, vi har 
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några som är nyexade för två år sen. Annars försöker vi hitta källor på 
internet som vi känner till. (Lisa) 

 

Att målmedvetet söka information aktivt hos varandra, kollegor emellan, görs 
också av flera andra skäl än att förfina arbetsuppgifterna. Anna som arbetar 
individuellt med hälsocoachning frågar ibland medlemmar i sitt team, till 
exempel psykologen, läkaren eller dietisten om råd när det gäller svåra 
klientfall. Att söka information hos varandra är viktigt även för 
kunskapsförmedlingen tycker Karin som arbetar inom öppen kommunal 
omsorg: 
 

Vi kan hjälpa varandra och lotsa personer och just att vi hjälps åt väldigt 
mycket med kunskap, vi delar kunskap med varandra och erfarenheter. 
Vi har ju samma målgrupp som vi jobbar med, så att jag upplever att vi 
har väldigt stor nytta av varandra, för att arbetsterapeuten som vi har här 
också kan mycket. (Karin)  

 
Informationssökning via informella externa källor – nätverk och vänner  
Som beskrivits ovan vänder hälsopedagogerna sig till kollegor internt i sin 
målmedvetna aktiva informationssökning. De hälsopedagoger, som jobbar med 
förebyggande kommunal öppen verksamhet, ingår i ett litet nätverk på några 
personer utanför sin egen organisation. Inom nätverket pågår en målmedveten 
aktiv informationssökning på så sätt att de går igenom med varandra om hur de 
jobbar med olika frågor och vad som är på gång. ”Vi åker runt och tittar hur andra 
kommuner arbetar och hur vi kan hjälpa varandra med idéer och såna saker”, 
säger Karin. Detta kan i sin tur resultera i olika projekt och nya aktiviteter. 

Andra informella externa källor är vänner som också är hälsopedagoger med 
samma utbildning. Moas vän är viktig för henne: ”Jag vill bolla och kunna ge bra 
rekommendationer”. Moa jobbar som ensam hälsopedagog på sin arbetsplats. 

 
Kognitiva auktoriteter 

När det gäller kognitiv auktoritet så tycks det som flera hälsopedagoger ser 
kollegor internt eller utanför organisationen som kognitiva auktoriteter. 
Beroende på arbetsuppgift är antingen de med annan specialistkompetens eller 
de som har liknande utbildningsbakgrund inom samma ämnesområden 
auktoriteter. Karin uppger att även arbetsledare är exempel på 
informationskällor som hon har förtroende för i vissa frågor. 
 

Min chef, min förvaltningschef och kollegor, tycker jag. För dom har ju 
sina erfarenheter och upplevelser i sitt yrke. Där lägger jag väldigt stor 
vikt, mer än det jag läser, man kanske har ett fall och så här har det 
funkat i verkligheten, det tar jag till mig mer än det jag läser. Det ena kan 
backa upp det andra också. Det är sällan bara en utan jag kanske kollar 
två gånger eller hör med två personer. (Karin) 

 
Framträdande i materialet är strategin att granska information genom att söka 
information hos fler än en källa och jämföra för att skapa sig en uppfattning.  
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Klienter är ibland viktiga externa informella källor 

Hälsopedagogerna söker också målmedvetet information aktivt hos klienterna. 
De hälsopedagoger som arbetar med klienter inom den öppna kommunala 
verksamheten ser dem som mycket viktiga informationskällor som de söker 
information hos för att förbättra verksamheten på olika sätt. Lena berättar: 
 

Vi har information, fysisk aktivitet och social samvaro som tre ben i vårt 
arbete […] vi tar då in seniorföreningar, tar in deras idéer, vad tycker ni 
gör vi rätt, vad vill ni ha, ska vi ändra på någonting. Öppet forum har vi i 
början av terminen och tar emot mycket idéer, tankar upplevelser, kritik, 
vad det nu kan vara, det är också information till oss så vi kan förbättra 
oss. (Lena) 

 
Målmedveten aktiv informationssökning hos klienterna kan illustreras med fler 
exempel. Elin, kontrollerar statistik om hur träningspass har gått och kontroller 
samtidigt de synpunkter som kommit in från klienterna, vilket formar hennes 
kommande upplägg nästa termin. Karin, skulle förbereda en föreläsning om 
åldrandet för en grupp seniorer mycket äldre än hon själv. Hon etablerade 
kontakt med en äldre kvinna ur målgruppen och i interaktion med henne kunde 
hon få reda på om olika tankar, kunskaper och idéer skulle fungera bland 
åhörarna. När hon håller föreläsningen blir hennes budskap därmed förankrat 
och relevant. 
 
Klienter får auktoritet genom sina erfarenheter 
Hälsopedagogernas starka tilltro till klienternas synpunkter tycks innebära att 
dessa får en särskild auktoritet på grund av sina erfarenheter. För 
hälsopedagogerna tycks klienterna ses som källor med viktig ”experiential 
authority” (McKenzie, 2003b). 
 
Målmedveten aktiv sökning via formella externa källor 
De intervjuade hälsopedagogerna har många varierande arbetsuppgifter och 
jobbar på olika typer av arbetsplatser mer eller mindre renodlat med 
hälsopedagogiska uppgifter. De kompletterar målmedveten aktiv 
informationssökning via kollegor med informationssökning i externa formella 
källor, exempelvis böcker, rapporter, myndigheters hemsidor, tidskrifter, mer 
eller mindre, på olika sätt och av olika anledningar. De flesta som intervjuas 
samspelar med sina kollegor internt på ett informellt sätt, ofta vid arbetsmöten 
och i korridoren. Detta har exemplifierats i tidigare avsnitt. Men av vissa 
anledningar går hälsopedagogerna till externa formella källor som ett 
komplement till information från kollegor eller på ett från början eget initiativ. 
Det kan exempelvis gälla då de målmedvetet vill söka information aktivt inför 
föreläsningar och projekt. Det kan också gälla om de exempelvis vill förfina 
och uppdatera metoder. Gemensamt för hälsopedagogerna är att de då har en 
dator på sitt skrivbord och att det är lätt att gå in på internet. Redskapet 
bestämmer en del av informationssökningen. Ett exempel är hur Moa 
uppdaterar sina kunskaper ibland:  
 

Moa har fått mer tid att vägleda klienter som har fått fysisk aktivitet utskrivet 
på recept till lämpliga träningspass. Hon för motiverande samtal med dem 
främst via mejl och telefon och vill nu uppdatera sina kunskaper när det gäller 
motiverande samtal och söker först via Google och etablerar kontakt med en 
känd källa genom att gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där hittar hon 
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en ny uppdaterad manual för motiverande samtal. Hon har förberedda frågor 
och arbetar aktivt med källan genom att läsa och anteckna. Sedan använder hon 
materialet när hon mejlar eller talar i telefon med sina klienter. Hon skriver 
också ut broschyren från Folkhälsomyndigheten: 
 

Jag skrev ut den och satte in den i en pärm. Då tycker jag det är lättare, 
då kan man stryka under och få ut det man vill ha än att titta på nätet och 
ha det uppe. Så jag skrev ut det. Är gammalmodig och skrev ut. (Moa) 

 
Det framgår att Moa snabbt och smidigt får fram en manual via internet, men 
vill skriva ut digital text i pappersform för att kunna göra anteckningar och 
kunna återgå till det vid ett senare tillfälle. Att göra markeringar digitalt och 
spara i en mapp i datorn är inte aktuellt. 
 
Externa källor på internet som kognitiva auktoriteter 
På internet är det framför allt tre källor som alla hälsopedagoger uppger att de 
använder och som de har stort förtroende för. Det är Folkhälsomyndighetens, 
Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens hemsidor. Moa motiverar sitt val: 
 

Om det skulle vara någonting med mat eller så då är det liksom 
Livsmedelsverket. Det är väl så man är lärd att den ska vara, ja kritiskt 
granskad. Det var väl de man lärde sig på högskolan, det är det som är 
det viktigaste, man kan inte lära sig allting och saker och ting förändrar 
sig hela tiden. (Moa) 

 
Lisa beskriver hur hon gör:  

 
Folkhälsoinstitutet har jag sökt en del information på just när det gäller 
kost, vi försöker använda oss av allt som kommer från staten som man 
kan gå tillbaka till. Det här är rekommendationer, vi försöker aldrig gå 
utanför ramarna och prata om till exempel extrema dieter, modedieter, vi 
försöker alltid hålla oss till dom rekommendationerna. (Lisa) 

 
Andra källor som tillmäts stor kognitiv auktoritet är GIH:s hemsida, där bland 
annat nya studier läggs ut med jämna mellanrum. Även Sluta röka-linjens, 
Karolinska institutets och Fass hemsidor samt Fyss.se och 1177Vårdguiden 
nämns som hemsidor med auktoritet. 
 
Bloggar används av några hälsopedagoger, liksom bilder och filmer som de 
googlar fram eller söker fram på Youtube. Dessa används bland annat för att 
förfina träningsmetoder eller få inspiration. Lisa använder en träningsblogg för 
mer fördjupad information och har bedömt den genom att kontrollera 
referenser och sett att man också har kunnat hitta de studier som den hänvisar 
till. Hon har också fått rekommendationer om bloggen av en vän som är 
personlig tränare utanför organisationen och som hon brukar vända sig till 
eftersom han kan mycket om ämnet. Lisa har också sett att träningsbloggen har 
fått mycket publicitet och hon har en känsla av att ”de verkar veta vad dom 
pratar om”. En annan av hälsopedagogerna, Moa, skulle däremot aldrig gå in 
på bloggar, som hon inte tycker verkar vara seriösa. 
 
En hälsopedagog prenumererar privat på Medicinsk vetenskap, en annan läser 
periodvis i Runners world, Spring eller I form, medan en tredje hälsopedagog 
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läser i Läkartidningen ibland. Utanför jobbet ser de på Vetenskapens värld, 
dokumentärer eller nyheter på tv för att följa hälsorelaterade frågor. De läser 
också dagstidningar eller hälsotidningar, de senare tidningarna mer för att 
kunna bemöta klienternas frågor (se även under Att utforska behjälplig 
information 5.2.4). 
 
Ingen av hälsopedagogerna söker information i vetenskapliga artiklar i 
databaser. De flesta säger att det tillvägagångssättet tillhörde studietiden. De 
söker upp rapporter av olika slag och någon enstaka gång vetenskapliga studier 
via Google eller via till exempel de myndigheters hemsidor som de har 
förtroende för. 
  
Av intervjusvaren framgår att hälsopedagoger som söker på internet i första 
hand litar till andrahandsinformation på till exempel hemsidor som de anser 
vara tillförlitliga, men där också studier eller rapporter av olika slag läggs ut, 
till exempel på GIH:s och Folkhälsomyndighetens hemsida. I övrigt söker flera 
hälsopedagoger information även i böcker, till exempel inför föreläsningar. 
 
Vetenskaplig auktoritet som strategi i samspelet med andra 
När hälsopedagogerna vill uppdatera sig eller förbereda förläsningar är det 
också starkt framträdande i materialet att hälsopedagogerna litar till 
Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen som kognitiva 
auktoriteter och söker upp dessa myndigheters hemsidor i sina aktiva 
sökningar, De litar också till externa formella nätverk som GIH-nätverk och 
FAR-nätverk. Det senare är ett nätverk av professionella inom olika 
organisationer som är ansvariga för fysisk aktivitet utskrivet på recept. 
 
När det gäller fysiska aktiviteter och tester som används för att följa upp hur 
det går för klienterna refererar några hälsopedagoger särskilt till GIH och de 
anger lärosätet som en källa som de har stort förtroende för och som garanterar 
att det de gör vilar på vetenskaplig grund. De samarbetar med högskolan 
angående de fysiska testerna, är ibland med på högskolans tema- och 
forskardagar som anordnas och följer nyhetsflödet på hemsidan. Lärosätet 
framträder som en kognitiv auktoritet för dem.  
 
Ett exempel på detta är när Lena använder GIH:s godkända tester på sin 
arbetsplats. När resultaten har bearbetats använder Lena tillsammans med sina 
hälsopedagogkollegor dessa för att hävda vetenskaplig auktoritet inför 
arbetsgivare och vidare inför kommuninvånarna: 

 
Jag vet ju att om jag ska presentera siffror, om vi ska ge ut det till 
kommunens tidning, vilket har hänt några gånger, ’så här mycket bättre 
blir det av den här träningen’, då måste jag ha på fötterna där och jag 
måste veta varför. Och det har jag, för att vi har, jag vet ju hur man gör 
de här testerna för jag har gjort dom själv. Jag vet var dom kommer ifrån, 
jag vet att GIH är en trovärdig källa och jag vet att de jobbar med 
forskning hela tiden. Det är ett forskningsuniversitet och jag vet att 
studenterna som kommer hit är duktiga och jag har mycket samtal med 
dem innan och ser så att dom, kollar vad dom gör. (Lena)  
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Andra kognitiva auktoriteter 

Hälsopedagogerna har mycket varierade arbetsuppgifter och de kognitiva 
auktoriteterna kan därför bli olika. För den hälsopedagog som vägleder klienter 
som har fått fysisk aktivitet utskrivet på recept är det formella FAR-nätverket en 
kognitiv auktoritet. De har få möten per år men informationen via nätverket håller 
Moa uppdaterad fortlöpande, och hennes arbetsmetoder kan förfinas. Lisa söker 
vetenskaplig information om tester tillsammans med sina kollegor (se exempel 
under 5.2.3) på internet och anser att de får fram bra vetenskapliga artiklar när de 
behöver det genom att de tillsammans har kompetens att söka och bedöma 
materialet, även om det kan vara svårt ibland. De litar till varandra. En annan 
hälsopedagog litar på sina mer specialiserade kollegor när de ska införa nya 
fysiska aktiviteter medan andra hälsopedagoger måste, i den arbetsorganisation 
som de befinner sig, lita till en central samordnare respektive träningsansvarig 
som fastlagt vilken typ av fysiska aktiviteter som ska finnas på 
träningsanläggningen.  
 
En annan typ av auktoritet framträder också i materialet. Denna visar sig 
genom hälsopedagogernas tilltro till sig själva och den utbildning som de har 
gått. De anser sig kunna bedöma mycket material om kost och hälsa utifrån 
sina kunskaper från utbildningen och erfarenheter i yrket. Elin lyfter fram att 
hon har en akademisk examen som gör att de har fått en god vetenskaplig 
grund i sina ämnen, till exempel när det gäller fysisk aktivitet: ”jag har fått den 
grundläggande forskningsbaserade informationen hur man ska träna från min 
utbildning”. Och som nämnts tidigare: när det gäller praktiska övningar vill de 
flesta också ha provat metoderna själva innan de för ut dem till sina klienter. 
Sammantaget tycks det som att hälsopedagogerna litar till sig själva som 
auktoriteter, vilket McKenzie beskriver som ”construction of individual 
authority” (2003b, s. 281). 
 
E-post, intranät och utbyte av information 
Det sker också en målmedveten aktiv sökning när alla hälsopedagoger 
rutinmässigt går igenom sina mejl när de kommer till jobbet på morgonen. De 
söker information aktivt för att följa med vad som händer på arbetsplatsen och 
för att utföra sina arbetsuppgifter på olika sätt. Några går in på intranätet för att 
läsa nyheter. Någon enstaka går in på hemsidan. De söker också information 
om vad som är på gång på regelbundna arbetsmöten. 
 
Utbyte av information via mejl är mycket vanligt. Intranät finns på de flesta 
arbetsplatserna. Att aktivt själv lägga ut information på intranätet förekommer 
praktiskt taget inte. Intranäten uppges ofta vara dåliga, framför allt är de 
otydligt strukturerade eller har dåliga sökmotorer, som gör det svårt att söka 
fram den information som de behöver. 
 
När det gäller utbyte av information till andra inom organisationen, till 
exempel om nya rön och metoder, görs det oftast under lunchen eller i 
korridoren, och ibland på arbetsmöten. Det verkar dock inte förekomma i 
någon mer organiserad form på större arbetsmöten i arbetsorganisationen. 

5.1.3 Att utforska behjälplig information  

Baserat på McKenzies modell (2003a) innebär kategorin Att utforska behjälplig 

information att identifiera en relevant källa eller informationsmiljö som man 



 

34 
 

förmodligen kan ha hjälp av, till exempel att på en arbetsplats bläddra i tidskrifter 
på en hylla i närheten eller aktivt lyssna till konversationer före ett arbetsmöte. 
Man är inte ute efter att söka specifik information utan utforskar uppmärksamt, 
genom att observera och lyssna. 

Det finns flera olika exempel på relevanta källor eller informationsmiljöer som 
hälsopedagogerna utforskar. För att hänga med i aktuella hälsorelaterade frågor 
bläddrar Eva i flera olika källor: 
 

Ja, lyssnar lite på podcast också, fysiopodden, det är sjukgymnaster som 
pratar om träning å olika besvär å sånt där. Det är väl mitt intresse som 
gör att jag håller ögonen öppna för den typen av information. Å det finns 
ju egentligen överallt, facktidningar, nyhetsmorgon, tar de ju upp grejer. 
Nyheterna, kommer där ibland också. (Eva) 

 
Det finns situationer då nya rön och metoder särskilt kommer i fokus. Det 
gäller framför allt när klienterna frågar om det som hälsopedagogerna 
benämner modedieter och trendiga träningsmetoder, vilka tolkas som de 
metoder som människor har läst eller hört om främst i massmedier eller från 
vänner och bekanta. Frågorna kan komma i samband med ett träningspass eller 
ett längre individuellt coachningssamtal. Samtliga hälsopedagoger uppger att 
deras informationssökning och val av källor är direkt beroende av att de arbetar 
utåtriktat mot klienter som har frågor kring dessa trendiga metoder. För att 
förstå vad deras klienter refererar till utforskar de informationskällor genom att 
till exempel bläddra i tidningar och följa tv och andra massmedier. Lisa 
förklarar: 
 

Ja, det står väldigt mycket om träning och kost och allt, det står ju, ja 
överallt. Sen måste man ju också hålla sig uppdaterad och lyssna, vad är 
det det pratas om nu för att förstå folk när man pratar med dom. Vad har 
dom fått det här ifrån, så absolut det finns med hela tiden och mina 
vänner och bekanta vet ju vad jag gör, jag får ju frågor ganska ofta om 
dieter eller träningsmetoder. (Lisa) 

 
Informationen i tidningar och andra massmedier är intressant för 
hälsopedagogerna genom att det ger upplysningar om vad deras klienter kan 
tänkas höra, läsa, uppfatta och undra över. De uttrycker alla att de behöver 
utforska dessa trender för att ha större möjligheter att samtala med klienterna 
på ett bra sätt. Det tycks som att det blir viktigt att ha den 
bakgrundsinformationen även i vägledande, uppmuntrande samtal. Men 
information i dagstidningar, som kvällstidningar och populära månadstidningar 
eller nätupplagor som Hälsa och Må bra – bläddrar bara de flesta 
hälsopedagogerna i. Denna typ av källor ger inte som Anna uttrycker det 
”påfyllning” av kunskaper. 
 
Fler strategier vid frågor om trendiga kost- och träningsmetoder 
Ytterligare strategier har framträtt utfrån intervjumaterialet. Nya rön och 
metoder kan uppfattas som vetenskapligt belagda och krediterade av till 
exempel Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen. Det kan också vara så att 
de kanske håller på att undersökas av forskningsinstitutioner eller är myter och 
skrönor. Gränserna för hur man ska se på modedieter och trendiga 
träningsformer kan vara svårdragna ibland, eftersom det kan ta tid innan till 
exempel myndigheterna har rekommendationer kring dem, eller lärosäten har 
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forskningsresultat klara. Ibland kommer det aldrig några rekommendationer, 
forskningsresultat eller bedömningar. Detta är utmaningar för 
hälsopedagogerna som de måste förhålla sig till när de ger vägledning. En 
framträdande strategi är att hälsopedagogerna främst går till kända källor som 
de har förtroende för inom sin profession när de ska ge vägledning. Då 
använder de främst myndighetskällor som kognitiva auktoriteter och ser sig på 
så sätt förankra sina råd och tips vetenskapligt. Det framgår av nedanstående 
exempel:  
 
Vid kostrådgivning är det som Anna ser det, Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsens rekommendationer som gäller:  

 
Man får backa tillbaka till ursprunget. Vad var det jag sa från början, 500 
gr frukt och grönsaker varje dag. Man får titta på vad det är som 
Socialstyrelsen rekommenderar. Nästan alltid kommer man tillbaks dit. 
Det är ju sådant som funkar i det långa loppet. (Anna) 

 
Även Lisa som är ute och håller föreläsningar får mycket frågor kring kost och 
det finns många klienter som har åsikter och funderingar. Hon känner att det är 
viktigt att vara väl påläst och att man vet var man själv står och sedan acceptera 
att alla inte kan hålla med till hundra procent. Hon ger sina rekommendationer 
som baseras på Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, ibland justerar hon dem lite utifrån om personen är aktiv 
eller inte aktiv. 
 
Att hänvisa till myndighetskällorna är ett förhållningssätt som övervägande 
delen av hälsopedagogerna har, även de som bara kort diskuterar dieter med 
olika klienter i träningsanläggningar.  
 
Hälsopedagogerna uttrycker att de arbetar med friska människor som ska stärka 
sin hälsa. Råden är inte avgörande så som det kan vara inom sjukvården. Det är 
klienterna själva som är ansvariga för sin egen hälsa och måste besluta hur de 
vill göra med till exempel en livsstilsförändring. En annan strategi som Anna 
utnyttjar när det gäller frågor om modedieter och trendiga träningsformer är att 
göra ett urval inför exempelvis sina föreläsningar om kost:  
 

Jag radar upp alla dieterna och sedan skriver jag för- och nackdelar med 
de olika. Men jag måste ju alltid låta personen själv ta beslutet. Jag kan 
berätta för klienterna vad dieten är och hur man gör, men jag får inte 
rekommendera (…) om det är något som du rekommenderar, då har du 
vissa kunskapskrav, då är det Socialstyrelsen och Livsmedelsverket som 
gäller. (Anna) 

 
Anna tillägger att hon måste anpassa sig till arbetsplatsen som styrs av 
företagshälsovårdens regelverk. Flera av arbetskamraterna är även legitimerad 
sjukvårdspersonal, vilket betyder att deras yrken är reglerade av Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen u.å), vilket innebär att de måste följa Socialstyrelsens 
regelverk. Anna ingår därmed i en arbetskultur vars regler hon måste följa, men 
hennes eget yrke är inte myndighetsbeprövat. Det är inte reglerat och kräver 
inte till exempel legitimation. Om Anna hade arbetat på eget företag som 
konsult hade hon kunnat ”egentligen säga vad som helst” när det gäller till 
exempelvis dieter, påpekar hon.  
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För att stärka sin vetenskapliga auktoritet gentemot klienterna finns exempel på 
ytterligare en strategi.  Lisa tar upp exemplet styrketräning i hetta, en 
träningsform som har blivit omtalad, men som hon bedömer ointressant. Inför 
klienterna hänvisar hon till att det inte verkar finnas några studier om 
träningsformen. 

 
Jag säger till folk som har frågat mig om det att jag tycker det låter 
konstigt och att jag inte vet exakt vad det ligger för fakta bakom, vilka 
studier som ligger bakom. (Lisa) 

 
Lisa använder här bristen på vetenskaplig information för att hävda sin egen 
vetenskapliga auktoritet gentemot klienterna. (Se även s. 38 för annat exempel) 
 
Ett annat sätt att bemöta klienternas frågor och funderingar är att googla 
tillsammans med klienterna.  Det gör Anna ibland, eftersom hon har tid i sin 
tjänst. Det kan till exempel röra sig om att hitta träningsappar eller kaloriappar. 
Under tiden diskuterar hon med dem och kan flika in att vissa saker bör man 
som hon säger ”ta med en nypa salt”.  
 
För att bemöta klienter som frågar och vill diskutera olika modedieter och 
trendiga träningsmetoder, är det tydligt att de flesta hälsopedagogerna till 
övervägande del har en strategi som innebär att de använder sig av betrodd 
information från främst Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 
Livsmedelsverket. Dessa utgör kognitiva auktoriteter och tycks ge 
hälsopedagogernas vägledning och råd en vetenskaplig förankring. Även GIH 
är en kognitiv auktoritet, främst när det gäller fysiska träningsmetoder. 
Hälsopedagogerna förlitar sig också på vad de lärt sig på sin utbildning, 
information från kolleger, nätverk och vänner med liknande 
utbildningsbakgrund. Det är här viktigt att beakta att för större delen av 
hälsopedagogerna ingår det inte i arbetsuppgifterna att vägleda klienterna 
individuellt utan de ger enkla råd och upplysningar och ibland hänvisning till 
andra kompetenser, till exempel dietist eller sjukgymnast.  
 

Utforskandet av behjälpliga informella källor 

Det finns också några exempel på då hälsopedagogerna använder informella 
interna och externa källor i utforskandet av behjälpig information. De följer till 
exempel ibland med på vissa arbetsmöten för att lyssna och ta in information. 
Ofta är det i samband med att de ska sätta sig in i något nytt arbetsområde och 
de lär sig då av mer erfarna kollegor bara genom att lyssna.  De som jobbar 
inom kommunal regi anser det naturligt att utforska information från andra 
kommuner och aktörer inom samma ämnesområde, till exempel inför starten på 
olika nya projekt eller träningsaktiviteter. Kontakter har sedan tagits med 
initiativtagare och studiebesök har gjorts för att eventuellt starta liknande 
projekt eller aktivitet på den egna arbetsplatsen. 
 
Hälsopedagogerna utforskar också behjälplig information på Facebook, där det 
då och då dyker upp länkar till forskning och artiklar om olika hälsorelaterade 
frågor. De flesta använder dock Facebook till mer privata kontakter som att 
bestämma träff och utbyta jobbtips. Även digitala nyhetsbrev utforskas, från till 
exempel olika myndigheter och institut.  
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5.1.4 Att oväntat påträffa information 

Kategorin Att oväntat påträffa information baserad på McKenzies modell 
innefattar att man slumpartat stöter på intressant information eller 
informationskällor i en miljö där man inte hade förväntat sig det, utanför till 
exempel en arbetsplats. Det kan ske under ett informellt samtal med grannar 
eller vid allmänt bläddrande i en tidning, eller när några samtalar vid bordet 
bredvid på ett kafé. 
 
Alla intervjuade har erfarenheter av att utanför arbetsplatsen slumpmässigt 
stöta på information som har med deras arbetsområde att göra. Framför allt via 
massmedier eller när vänner och bekanta plötsligt tar upp hälsofrågor.  
 
Elin som jobbar på en bad- och träningsanläggning i ett socialt utsatt område 
träffar oväntat på information ibland när hon tar tåget till jobbet på morgnarna: 
 

Ja det kan vara när jag sitter på morgonen och läser metro och läser nån 
artikel, där kommer ju också upp statistik om hur dåligt barnen i 
ekonomiskt utsatta områden mår, det är si och det är så. Det är också 
kopplat till mitt jobb. Det kan vara både tidningar, på nätet i sociala 
medier eller så. (Elin) 

 
Att oväntat stöta på information, illustreras på ett lite annorlunda sätt av Karin, 
som kan få tankar kring människors kost- och träningsvanor en vanlig dag i 
affären: 
 

Det är bara så där indirekt, när man ser hur någon äldre person går med 
sin rullator eller bara hur man handlar, vad handlar den personen kontra 
den personen, lite sådana tankar har jag ibland i huvudet. Om just det 
finns någon skillnad på vad yngre handlar och vad äldre handlar, när man 
står i affären, ja och sen om man tränar själv och man ser någon senior, 
då blir jag lite extra varm i hjärtat, och ser hur gör dom, lite så. Det känns 
som man har dom glasögonen på när man går ut. (Karin) 

 
Ibland träffar hälsopedagogerna oväntat på Facebook-vänners delade artiklar 
och länkar till olika tidningar eller föreläsningsfilmer om hälsorelaterade 
frågor. 

5.1.5 Att bli hänvisad av mellanhand  

Att bli hänvisad av mellanhand är den fjärde kategorin av 
informationsrelaterade aktiviteter som baseras på McKenzies (2003a) modell. 
Den innefattar tillfällen då en person tar kontakt eller interagerar med en 
informationskälla på initiativ från en annan person eller informationskälla. Det 
kan röra sig om att bli identifierad som en informationssökare av en bekant 
eller bli hänvisad till en informationskälla via en förmedlare. Att få ett råd eller 
bli informerad utan att fråga är andra exempel. Informationsmottagaren väljer 
att ta till sig informationen eller inte. 
 
Denna kategori kan i McKenzies (2003a) egen forskning exemplifieras med 
barnmorskor. De gav information och råd till de gravida mammorna och 
hänvisade dem också till olika informationskällor. I denna undersökning har 
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försök gjorts att överföra resonemanget till en yrkesgrupps förhållanden, och 
ett sätt att se på denna kategori är att en person som är förmedlare kan utgöra 
till exempel en chef eller en företagsledning. 
 
En av hälsopedagogerna, Moa, är ansvarig för att vägleda klienter till adekvata 
träningsaktiviteter i FAR-systemet och blir hänvisad av två andra personer att 
söka information i vissa källor. Den ena personen är indirekt den läkare som 
skrivit receptet av vilket följer vissa regler och rutiner som omgärdar FAR. 
Den andra personen är hennes chef som har kontakter med vårdgivare på en 
högre nivå och har gett henne råd om speciella informationsböcker om FAR, 
som hon använder. 
 
Elin som jobbar på en bad- och träningsanläggning blir hänvisad till viss 
information som passar det idrottspolitiska programmet i kommunen, till 
exempel ett visst utbud av fysiska aktiviteter på en lista som är godkänt av 
stadens centrala samordnare av aktiviteter. Där är det politikerna och den 
centrala samordnaren som är mellanhänder och som hänvisar till vissa 
informationskällor. 
 
Ett annat exempel finns på Moas arbetsplats. Det är en träningsansvarig som 
söker upp nya träningsformer och visar upp dem på speciella uppstartsdagar 
där Moa med kollegor får observera och prova dem. Den träningsansvarige är 
förmedlare av information som Moa förväntas ta till sig.  
 
På Elins arbetsplats hänvisar företagsledningen ibland till GIH:s öppna 
föreläsningar om olika ämnen inom hälsa och uppmanar anställda att gå dit. 
 
Ett annat exempel är en hänvisning om vilken information hälsopedagogerna 
inte ska ta till sig, vilket på sätt och vis också hör till denna kategori av 
informationsrelaterade aktiviteter formade av mellanhänder. Lisa blir tillsagd 
av sin chef på träningsanläggningen att hon och hennes kollegor inte får 
förespråka några modedieter eller extrema dieter för att alla ska prata samma 
språk och inte ge olika rekommendationer. Därför blir informationssökning 
kring dessa metoder inte heller prioriterade arbetsuppgifter. Lena har liknande 
direktiv från kommunen att inte ge egna rekommendationer om kost utan vid 
djupare frågor om till exempel dieter hänvisa till en dietist.  
 
Förhållandena tycks vara sådana att en del av hälsopedagogerna måste ta 
hänsyn till vissa ramar när det gäller en del information. De blir av 
mellanhänder, till exempel en chef tillsagda eller rekommenderade information 
som de förväntas ta till sig. Ändå uttrycker flera av hälsopedagogerna en 
säkerhet i att arbetsgivarna som anställt dem litar på att de gör sitt jobb, att de i 
övrigt kan söka och ta fram adekvat information och handskas med den på ett 
professionellt sätt. Anna som jobbar nära vården inom företagshälsovård 
beskriver med ett exempel hur det är för henne: 
 

Vår företagsledning litar ju på att vi vet vad vi gör. Vi ska ju följa 
Socialstyrelsens riktlinjer. Det gör vi ju. Vi får ju inte, jag kan ju sitta så 
här och diskutera dieter eller olika motionsformer utan att det står på 
Socialstyrelsens sida, men jag kan ju inte göra en föreläsning eller 
utbildning och skriva saker om kost, rekommendera att den här dieten är 
bäst bara för att jag tycker det. Det får jag absolut inte göra. (Anna) 
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Denna fjärde kategori, att bli hänvisad av mellanhand, kan synliggöra de 
informationsrelaterade aktiviteter som är mer eller mindre styrda i kontrast till 
de enskilda individernas övriga informationsrelaterade aktiviteter vilka framför 
allt är kopplade till arbetsuppgifter som förberedelse av projekt, uppdateringar 
av fysiska träningsmetoder av olika slag, inläsning inför föreläsningar och 
omvärldsbevakning för att förstå vilka bilder av kost och träning som 
klienterna har med sig utifrån. Det är arbetsuppgifter som de ansvarar för själva 
och kan forma. Hälsopedagogerna vänder sig då ofta, som nämnts tidigare, till 
sina kollegor internt och kompletterar med externa källor, ibland med böcker, 
ibland med sökningar på internet. 
 
I McKenzies (2003a) modell får de gravida kvinnorna tips av till exempel 
barnmorskor, vänner och bekanta. Dessa vill tala om för de gravida kvinnorna 
vilken information som skulle kunna vara intressant för dem. De gravida 
kvinnorna i sin tur kan välja om de ville ta till sig informationen eller inte.  I 
denna undersökning av en yrkesgrupp tycks det däremot finnas personer, till 
exempel en chef, som hänvisar till information som hälsopedagogerna 
förväntas ta till sig. De har inte några valmöjligheter i motsats till de gravida 
kvinnorna. 
 
Eftersom McKenzies modell (2003a) är framtagen utifrån informationssökning 
i vardagslivet, kan modellen därför behöva justeras när den används vid 
informationssökning i arbetslivet, se förslag under Diskussion.  
 
Hälsopedagogerna är förstås även informationsmottagare som i McKenzies 
(2003a) modell och nås av tips om potentiellt intressant information via till 
exempel klienter, kollegor eller vänner, och de kan välja om de vill ta emot 
informationen eller inte. Detta tycks ske till exempel muntligt i korridoren, via 
mejl eller länkar till artiklar på Facebook.  

5.2 Hur följs kunskapsutvecklingen i yrket? 

Hittills har informationsrelaterade aktiviteter delats in i McKenzies fyra 
kategorier. Hälsopedagogernas användning av information har också framgått 
av olika exempel. Informationen har använts till att utföra och förfina 
arbetsuppgifter, dela kunskap och forma strategier i mötet med klienter med 
mera. I föregående avsnitt har även hälsopedagogernas motivering till att 
använda olika källor tagits upp, främst med hänvisning till olika kognitiva 
auktoriteter. Ytterligare ett tema i analysen behandlar hälsopedagogernas 
sökning och användning av information för att följa kunskapsutvecklingen, ett 
tema som analyseras för sig i följande avsnitt.  
 
Enligt Sundin (2003) skiljer litteraturen inom biblioteks- och 
litteraturvetenskap mellan informationssökning i samband med enskilda 
arbetsuppgifter och kontinuerlig informationssökning för att hålla sig à jour. 
Om en person söker information i samband med en arbetsuppgift sker det oftast 
i en specifik situation och sökningen har ett bestämt mål, men om man vill 
hålla sig à jour följer man kunskapsutvecklingen inom ett område och håller sig 
uppdaterad. Följande tema ägnas åt hälsopedagogernas erfarenheter av att hålla 
sig à jour, och erfarenheterna delas in i två underkategorier, liksom Sundins 
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(2003) indelning; dels i hur hälsopedagogerna håller sig à jour 
arbetsplatsinriktat, dels yrkesgruppsinriktat. 

5.2.1 Hur håller sig hälsopedagoger à jour arbetsplatsinriktat? 

Hälsopedagogerna håller sig à jour med vad som händer på arbetsplatsen, 
förändrade rutiner och nya träningsaktiviteter och metoder m m olika beroende 
på arbetsplats och arbetsuppgifter.  
 
Hälsopedagoger som arbetar med fysisk aktivitet på träningsanläggningar söker 
och får aktuell information från chefer och företagsledning centralt. Det 
handlar ofta om olika träningskoncept som antagits, förändringar av aktiviteter 
etc. De läser också på intranätet, får mejl och har arbetsmöten kring vad som 
händer på arbetsplatsen. När det gäller att hålla sig à jour med ett renodlat 
fackämne som fysisk aktvitet förlitar de flesta sig på kompetensutveckling 
under inspirationsdagar, utbildningsdagar och interna föreläsningar som 
anordnas då och då på arbetsplatsen. En av dessa hälsopedagoger har också 
stort utbyte med sina kollegor kring nya metoder, medan en annan inte har 
något utbyte alls då hon är ensam om sina arbetsuppgifter inom 
hälsopedagogik. Ibland söker de på internet för att få inspiration eller 
kontrollera hur olika nya fysiska övningar ska utföras. Det tycks vara så att 
personer på högre nivåer i organisationerna bestämmer mycket av upplägget av 
fysiska aktiviteter så egna självständiga informationssökningar för att hålla sig 
à jour är mest inriktad på att förfina utförandet och få inspiration. 
 
De övriga hälsopedagogerna i undersökningen följer också vad som händer på 
arbetsplatsen via organisationens ledning, kollegor, arbetsmöten, intranät och 
så vidare. Det gäller Lisa som leder små grupper i fysisk träning inom 
företagshälsovården, de två hälsopedagogerna som leder hälsoaktiviteter i 
öppen kommunal verksamhet samt den hälsopedagog som har individuella 
samtal inriktade på hälsoprofiler och hälsocoachning. Men dessa 
hälsopedagoger har däremot en mer självständig yrkesroll. I deras 
arbetsuppgifter ingår att förbereda föreläsningar, starta projekt eller ha mer 
individuella samtal. Deras intervjusvar tolkas som att de har större möjligheter 
att hålla sig à jour inom sitt fackområde eftersom de också aktivt är med och 
formar vilka hälsorelaterade aktiviteter som ska finnas, skapas och informeras 
om på deras arbetsplatser. Karin berättar om sin erfarenhet: ”Ofta om jag ser 
något, jag behöver mer kunskap om det här, som den här yogautbildningen som 
jag gick, eller det är något som jag känner att jag behöver, så kan jag alltid få 
den möjligheten”. 
 
Anna som är ensam hälsopedagog på sin arbetsplats inom företagshälsovården 
och har individuella samtal och föreläsningar kan påverka mycket själv hur hon 
håller sig à jour med fackämnet hälsopedagogik. Det är bara hon som arbetar 
med det ämnesområdet på arbetsplatsen och det utgör basen för övervägande 
delen av hennes arbetsuppgifter. Hon går utbildningar och har också tid att 
hålla sig à jour med till exempel kost och träning. Hon läser ofta böcker och 
ibland söker hon information i ämnesområdet på internet.  
 
Lena och Karin har praktiskt samarbete med GIH på sin arbetsplats vilket ger 
vetenskaplig förankring och uppdatering. De håller sig à jour mycket den 
vägen. 
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När hälsopedagogerna vill hålla sig à jour genom att komplettera med 
information från exempelvis internet går de till vad de anser vara tillförlitliga 
källor som har granskats av en kognitiv auktoritet. Det är främst myndigheters 
hemsidor som de tidigare nämnda Folkhälsomyndighetens, Livsmedelsverkets 
och Socialstyrelsens hemsidor. Ett par hänvisar också till GIH:s hemsida där 
forskning publiceras, eller exempelvis Fyss.se. En av hälsopedagogerna 
framhåller att hon arbetar med väl vetenskapligt förankrade hälsoprofiler från 
HPI Nordic, som uppdateras kontinuerligt. En del vänder sig till angränsande 
etablerade organisationer och aktörer som redan har infört ny verksamhet för 
att se hur de har gjort. Det blir också ett sätt att hålla sig à jour. 
Karin vill försöka reservera särskild tid framöver på sin arbetsplats: ”Vi har 
pratat om att ha en dag i månaden för att ha tid att läsa sånt som kommer in, 
och få tid att förkovra sig, alla de här artiklarna som man vill läsa.” 
 
Att dela med sig och diskutera nya rön och metoder inom sina fackämnen 
förekommer inte i någon större utsträckning i organiserad form. Anna kan ta 
upp nyheter inom sitt ämnesområde på deras arbetsmöten och Lena likaså på 
deras planeringsmöten. Annars diskuteras detta mer ad hoc på luncher och i 
korridoren. 
 
Det tycks inte som att hälsopedagogerna håller sig à jour genom att på egen 
hand kontinuerligt följa forskningen inom de ämnesområden som de arbetar 
med genom att specifikt till exempel läsa vetenskapliga artiklar. Att ta del av 
forskningslitteratur i den formen tycks inte ingå i deras informationsrelaterade 
aktiviteter och verkar därför inte ha någon större praktiskt betydelse. De vänder 
sig till kollegor för att söka fackinformation och till böcker. De vänder sig 
också till betrodda myndighetskällor och exempelvis GIH och andra 
institutioner för fackinformation, varav en hel del finns på internet. 
 
Organiserad omvärldsbevakning 
Det tycks inte finnas någon organiserad möjlighet för de intervjuade 
hälsopedagogerna att göra omvärldsbevakning kring specifikt 
hälsopedagogiska frågor på någon av arbetsplatserna, förutom hos Lena där en 
hälsopedagog har fått tio procent av sin arbetstid till sådant. Då söker hon i 
olika källor relevanta för fackområdet för att bevaka nya rön och metoder. Det 
tycks här finnas ett litet utökat utrymme för att prioritera ett sådant upplägg då 
de är tre hälsopedagoger som självständigt arbetar tillsammans i en 
verksamhet. 
 
Elin, som arbetar på en kommunal träningsanläggning i anslutning till en 
simhall tycker att ett stöd för omvärldsbevakning saknas på hennes arbetsplats: 
 

Det känns som att det finns ett litet motstånd till att göra 
omvärldsbevakning eller omvärldsanalys på arbetstid. Det finns inget 
tydligt om att du ska göra det här, du ska vara uppdaterad. Det här får du 
göra på din arbetstid så att du har en bredare koll. Jag känner att jag 
skulle önska att det var mer tydligt att men det här ska ni ha koll på. Det 
här gör ni på arbetstid för att veta vad som händer runtomkring, för det är 
ju viktigt. (Elin) 
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Elin menar att informationen skulle kunna användas för att se vad andra aktörer 
gör, hitta nya metoder eller förfina dem. Omvärldsbevakning kan berika 
kunskaperna och på så sätt även gynna mötet med klienterna. Men just vem 
som får tillfälle att utföra omvärldsbevakningen kan vara konfliktfyllt. Elin 
som har en del administrativa arbetsuppgifter och kan ta sig tid ibland för att 
göra omvärldsbevakning, formulerar problemet så här: 
 

Där blir det lite konflikt med övriga i verksamheten som inte har den 
administrativa rollen, i och med att det för många [träningsinstruktörer] 
är en fritidssyssla och ett fritidsintresse, ’varför ska nån då få göra det på 
arbetstid det som jag får göra på fritiden’. Fast man har olika tjänster, 
men man gör ändå så mycket samma. Jag tycker att det upplevs som en 
konflikt, vissa får göra det på arbetstid medan andra behöver göra så 
mycket annat på sin arbetstid, som att stå i receptionen till exempel, man 
kan då tycka att det är orättvist. (Elin) 

 
På träningsanläggningar kan det vara inbyggt i arbetsorganisationen att just 
omvärldsbevakning och idéer om exempelvis nya aktiviteter ligger på en 
person centralt i organisationen eller ett sekretariat. På Elins arbete är det den 
centrala samordnaren som tycks ha vad som skulle kunna kallas 
”informationsmakten”. Beroende på var i organisationen uppdraget att 
omvärldsbevaka ligger kan det påverka informationssökning och spridning av 
nya idéer medarbetare emellan på andra nivåer i organisationen.  
 
Som berörts i i tidigare avsnitt så uttrycker alla hälsopedagoger att de behöver 
hålla sig à jour med trender som finns inom kost och träning för att möta 
klienterna på ett bra sätt. Detta görs ofta på fritiden eller genom samtal med 
kollegor i korridoren. De som förbereder till exempel föreläsningar har dock 
möjlighet att fördjupa sig mer kring detta på sin arbetsplats.  
 
5.2.2 Hur håller sig hälsopedagoger à jour yrkesgruppsinriktat? 
 
Bilden är splittrad av hur hälsopedagogerna kan hålla sig à jour med den 
kollektiva kunskapsutvecklingen inom yrkesgruppen. De arbetar ensamma eller 
kanske med två tre kollegor som har samma eller liknande utbildning. Vilket 
gemensamt sammanhang har de med andra hälsopedagoger utanför den egna 
arbetsplatsen? De blev tillfrågade om de upplevde sig ha, liksom inom många 
etablerade yrken som sjuksköterskor eller jurister, en gemensam plattform, en 
gemensam kunskapsbas som uppdateras eller gemensamma etiska principer. 
 
Det tycks inte ha utvecklats något sådant givet mer officiellt gemensamt 
sammanhang för hälsopedagogerna. En del följer Hälsoakademikernas 
hemsida, som är en yrkesförening för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa 
och folkhälsa och en del av Sacoförbundet SRAT. På deras hemsida finns 
fackinformation utlagd som länkar till nyheter från Folkhälsomyndigheten, 
Livsmedelsverket och Riksidrottsförbundet. Men hälsopedagogerna tycks gå 
till SRAT främst för mer fackligt relaterade frågor än för att det skulle vara en 
gemensam kunskapsbas för deras ämnesområde. 
 
En del hälsopedagoger har mer personliga nätverk; ett icke-virtuellt och ett på 
Facebook, där fackinformation delas ibland. Det finns ett nätverk med hela tio 
hälsopedagoger bestående av tidigare arbetskamrater. Deltagarna träffas två 
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gånger i månaden och diskuterar bland annat utbildning och nya rön och 
metoder. Några hälsopedagoger har kontakt med gamla kurskamrater i små 
nätverk, mest för att utbyta jobbtips, men två förlitar sig en del på var sin vän 
med samma utbildningsbakgrund för att diskutera arbetsmetoder och nyheter. 
Ett lite större sammanhang där de kan hålla sig à jour med 
kunskapsutvecklingen har dock de hälsopedagoger som har samarbete med 
GIH. Dessa hälsopedagoger har även ett nätverk med några andra 
hälsopedagoger i andra kommuner och när de träffas avhandlar de förutom 
arbetsplatsinriktade spörsmål ibland till exempel uppdateringar av för 
hälsopedagoger relevanta metoder. 
 
Av detta sammantaget med tidigare analys tycks de flesta hälsopedagogerna 
inte ha det så lätt att hålla sig à jour yrkesgruppinriktat. De har inga givna 
kanaler och sammanhang för att följa kunskapsutvecklingen inom sitt speciella 
ämnesområde utan får orientera sig i olika informationsmiljöer så gott det går 
på egen hand eller tillsammans med några enstaka kollegor med samma 
utbildning. De intervjuade är splittrade på olika arbetsuppgifter inom olika 
verksamheter, och de tillhör en ny profession med bred kompetens, vilket 
innebär att de ofta är hänvisade till att hålla sig à jour med flera olika 
discipliner. I intervjuerna uttrycker flera hälsopedagoger önskemål om en 
plattform av något slag för just hälsopedagogik och hälsopedagoger, vilket är 
en fråga som också berörs i följande avsnitt.  

5.3 Hinder och svårigheter 

Ett annat tema i analysen är de hinder och svårigheter som hälsopedagogerna 
möter i samband med sina informationsrelaterade aktiviteter. Det som 
framträder tydligt är att deras begränsade tid utgör ett hinder att söka 
information effektivt på internet. 
 
Det är svårt att hitta tid för att göra mer omfattande sökningar på internet, 
särskilt för dem som har många olika arbetsuppgifter i sin tjänst, vilket kan 
exempelvis inkludera ansvar för personal, anläggning och utrustning på 
träningsanläggningar. De som känner att de hade mer tid för att göra en mer 
ingående informationssökning på internet är de som förbereder föreläsningar 
eller nya projekt, även om flera ändå vänder sig till kollegor och läser böcker 
som alternativ.  
 
Vad som starkt framträder i materialet är att hälsopedagoger uttrycker 
svårigheter att ibland hitta information via sökmotorn Google. Det kan gälla de 
gånger de vill söka sakinformation om något som inte finns på redan kända 
hemsidor. Framför allt är det svårt att göra effektiva sökningar.  Lena berättar 
hur det kan bli för henne: ”Ett hinder kan vara att det tar tid, det är så mycket 
annat som ligger före bland träffarna, det som jag egentligen söker. Ibland 
finns det för mycket information så det tar sån tid att sålla igenom” 
 
Anna tycker att det kan stupa på vad hon ska skriva in i sökfältet. ”Oftast är det 
att jag inte hittar det jag vill ha. Det är väl det största problemet. Jag har en 
fråga och hur jag ska ställa den, på Google till exempel”.  Elin tycker att hon 
vill lära sig mer om att söka effektivt på Google: 
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Ja nu har ju jag ganska mycket datorvana och känner mig bekväm och 
söka men jag känner ändå att jag skulle kunna ha mer kunskap i hur jag 
ska söka, definitivt, för att hitta bättre vägar, Jag hittar ju ofta, jag tror att 
jag kan göra bättre sökningar men har inte kunskaperna hur. (Anna) 

 
Lisa berättar om hur hon gör när tiden inte räcker till i vissa situationer och hon 
till exempel vill kontrollera träningsinformation. 

 
Det jag har gjort när jag sökt på vissa grejer är att jag har googlat på vissa 
stora träningsbloggar, som jag vet att dom har lagt ner tid på att kolla upp 
sådana här saker så inte jag behöver sitta, jag har ofta inte så mycket tid 
att sitta och göra eftersökningar, då har jag några stycken som jag känner 
att jag litar på. (Lisa) 

 
Men flera av hälsopedagogerna tycker internet och framför allt Google som 
sökmotor är praktiskt för många snabba, enkla ändamål. Till exempel är det lätt 
att via Google söka bilder som visar hur fysiska övningar ska se ut och utföras 
eller att via Youtube se en film om samma sak. En hälsopedagog tycker att 
Googles sökmotor är att föredra framför många myndighetssidors interna 
sökmotorer, som ofta är dåliga.  
 
Ett annat hinder i informationssökningen, som uppstår ibland, är att kunna 
avgöra vad som är korrekt eller inte. Lisa sammanfattar vad flera av 
hälsopedagogerna uttrycker: ”Ja det kan vara att sålla bland källor lite ibland, 
vem man ska lita på. Det kan ju stå studier som säger helt motsatta saker, så är 
det ju.”   
 
Eva hänvisar till sin högskoleutbildning som underlättat för henne att vara 
källkritisk, men säger att det ibland kan vara svårt:  

 
Har du i grunden en akademisk utbildning då tror jag ändå att du har med 
dig det i ryggsäcken. Det här med att granska, man ska vara kritisk. Det 
här, ska man verkligen tro på det här, men det är inte jättelätt att kolla 
upp alla gånger. (Eva) 

 
Att söka fram information kring det allra nyaste inom sitt ämnesområde på 
internet är särskilt svårt tycker Anna: 
 

Jag är inte riktigt bekväm, jag tycker det är lite svårt. Det är inte alltid så 
lätt att hitta vetenskapliga studier och artiklar tycker jag. När man söker, 
det mesta är på engelska och då ska man av den där lilla korta texten 
kunna utläsa om det är någonting för mig. Jag vill ju veta annat också, 
jag vill ju ha vetenskapen innan man är klar, de där små resultaten på 
vägen och dom får man ju mycket oftare i dagstidningar, och i I Form 
och Hälsa. Det är oftare som dom gör en liten blänkare där. (Anna) 

 
Anna vill också ha informationen mer lättillgänglig och känner att hon inte har 
tid att sätta sig in i en djup studie för att hitta det där lilla. ”Då är problemet att 
det finns för mycket information, det kan jag se som ett hinder”, säger hon. 
 
Av intervjuerna framgår att det upplevs som ganska svårt och att det tar tid att 
på internet söka ny aktuell information inom fackområdet. Det gäller i de fall 
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då hälsopedagogerna vill söka informationen fritt och förutsättningslöst utanför 
de kända, betrodda källorna. Det tycks som att det därför inte görs i så stor 
utsträckning. De utväxlar främst ny aktuell information med insatta interna och 
externa kollegor, läser i böcker eller söker på de hemsidor som de sedan 
tidigare anser ha auktoritet. Ett par hälsopedagoger som förbereder 
föreläsningar söker dock lite mer fritt och kan ta sig tid. 
 
Att kunna ha en aktuell samlad information som är granskad och som riktar sig 
just till hälsopedagoger är något som ingår i en önske-informationsmiljö för de 
flesta, som för Eva:   

 
Det borde egentligen varje yrkesgrupp ha, en, nån typ av plattform, gärna 
på nätet, och där det kommer upp så här, olika studier, senaste nytt å 
kanske till och med jobberbjudanden. Allting på ett och samma ställe, 
och med lite tips. Det hade vart en dröm, hälsopedagogerna.se eller .nu. 
(Eva) 

 

Moa tycker likadant: 

Om det hade funnits en sida för hälsopedagoger, där man lägger in senaste 
nytt om fysisk aktivitet och rekommendationer, allt sånt där som är 
matnyttigt för vardagen, det hade varit fantastiskt och att man känner att den 
här sidan kan man lita på. Det kommer från säkra källor. (Moa) 

 
Lena skulle vilja ha en hälsopedagogklubb som både finns på nätet och hade 
årliga träffar. Elin i sin tur skulle vilja ha tillgång till olika databaser, som 
under studietiden, och få vetenskapliga tidskrifter skickade till arbetsplatsen. 
Anna skulle vilja ha en facktidning som gav djupare information om vad som 
händer inom hälsopedagogik forskningsmässigt.  
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5.4 Sammanfattning av analysresultaten 

Det som är starkt framträdande i materialet och gemensamt för 
hälsopedagogerna är  

 att de målmedvetet söker information aktivt hos kollegor i första hand, 
till exempel för förfining av metoder, utbyte av råd eller kunskaper. 

 att de anser det vara viktigt att utforska behjälplig information i 
exempelvis tidningar och tv inför mötet med klienter som har frågor 
kring modedieter och trendiga träningsmetoder, men de använder 
kognitiva auktoriteter som Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, 
Socialstyrelsen och ibland GIH för att hävda vetenskaplig auktoritet när 
de bemöter klienternas frågor.  

 att de ibland, när de på internet söker djupare information inom sitt 
fackområde utanför betrodda hemsidor, kan uppleva svårigheter att 
söka effektivt via Google. 

 
Genom enskilda hälsopedagogers erfarenheter framträder flera olika exempel 
på informationsrelaterade aktiviteter. Samtliga kategorier baserade på 
McKenzies modell (2003a) är representerade: Att målmedvetet söka 
information aktivt, Att utforska behjälplig information, Att oväntat påträffa 
information och Att bli hänvisad av mellanhand. När det gäller att aktivt söka 
målmedvetet, är det inte bara muntlig och skriftlig information från källor som 
kollegor, böcker och internet som används för att förfina arbetsmetoder utan 
även information som utgör iakttagelser av vad andra ”gör”, till exempel när 
instruktörerna deltar i varandras klasser för att förbättra sina övningar och 
metoder. 
 
Kognitiva auktoriteter för hälsopedagogerna är ofta de kollegor, inom och 
utanför organisationen, som har samma utbildningsbakgrund eller som är mer 
specialiserade. Likaså är myndighetskällor exempel på kognitiva auktoriteter, 
vilka nämnts i ovanstående punktlista, och GIH. Även klienter är auktoriteter 
men främst då genom sina egna erfarenhetsmässiga kunskaper, vilket några 
hälsopedagoger tycker är särskilt viktigt att ta hänsyn till. Flera av 
hälsopedagogerna uttrycker att de har fått en god vetenskaplig grund i sina 
ämnen genom sin utbildning och det tycks som att de litar till sig själva som 
individuella auktoriteter i till exempel bedömningen av olika arbetsmetoder. 
 
Ibland görs den målmedvetna aktiva sökningen i formella externa källor via 
internet, och den informationssökningen bestäms ofta av att hälsoepdagogerna 
har en nära tillgång till en dator och exempelvis internet på sina skrivbord. 
Informationssökningen bestäms alltså till en del av de redskap som finns i den 
sociokulturella miljön. Det tycks som att hälsopedagogerna i sökningen av 
information på internet i första hand litar till andrahandsinformation på hemsidor 
som de anser vara tillförlitliga, men där också studier eller rapporter av olika 
slag läggs ut, till exempel GIH:s och Folkhälsomyndighetens hemsida. 
 
När det gäller utforskningen av behjälplig information är det mest 
framträdande resultatet att hälsopedagogerna anser det vara viktigt att utforska 
till exempel tidningar, tv och radio för att bemöta klienters frågor om 
modedieter och trendiga träningsmetoder. När de sedan använder exempelvis 
Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen som kognitiva 
auktoriteter i sin information till klienterna kan det med en sociokulturell 
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ansats tolkas som ett sätt att använda informationen för att hävda vetenskaplig 
auktoritet gentemot dem. På samma sätt gör den hälsopedagog som använder 
information från GIH, då hon ser lärosätet som en vetenskaplig auktoritet och 
använder det till exempel gentemot arbetsgivare och i förlängningen 
kommuninvånare när hon vill belägga vissa resultat av fysisk träning i 
kommunens tidning.  
 
Flera hälsopedagoger upplever att de slumpartat stöter på information utanför 
arbetsplatsen enligt kategorin Att oväntat påträffa information. Till exempel 
kan det ske via en löpsedel i mataffären eller genom att råka registrera vilka 
matvaror människor handlar och då funderar över personens kostvanor eller 
hur de rör sig och vad de kan behöva träna. Det befäster en bild av att 
människor söker och använder information som berikar kunskaperna på 
mycket olika sätt. 
 
När det gäller kategorin Att bli hänvisad via mellanhand, framstår chefer eller 
arbetsledning som mellanhänder utöver klienter kollegor eller vänner. Detta 
innebär en ny dimension i modellen, eftersom när exempelvis en chef hänvisar 
en hälsopedagog till information förväntas denne ta till sig informationen. I 
McKenizes (2003a) beskrivning däremot har informationsmottagaren en 
valmöjlighet inför olika mellanhänders hänvisningar till potentiell information. 
Modellen som tagits fram utifrån informationssökning i vardagslivet kan 
därmed behöva justeras när den används i arbetslivet. 
 
Hur hälsopedagogerna följer kunskapsutvecklingen har analyserats genom en 
indelning av hur de håller sig à jour dels arbetsplatsinriktat, dels 
yrkesgruppsinriktat. Det översiktliga resultatet är att de flesta håller sig à jour 
arbetsplatsinriktat genom kompetensutveckling på inspirationsdagar, 
utbildningsdagar och interna föreläsningar. Beroende på arbetsplats och 
arbetsuppgifter, till exempel om de kan initiera och utforma aktiviteter själva, 
har de olika möjligheter att hålla sig à jour. Att dela med sig av och diskutera 
nya rön och metoder inom sina fackämnen förekommer informellt, kolleger 
emellan, men knappast alls i någon mer organiserad form. När det gäller att 
hålla sig à jour yrkesgruppsinriktat tycks det vara relativt svårt för 
hälsopedagogerna. De flesta har inga givna kanaler och sammanhang där de 
som hälsopedagoger kan hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen inom sitt 
eget ämnesområde. Några litar till små nätverk av olika slag, främst bestående 
av gamla kurskamrater eller arbetskamrater. 
 
Överlag ägnar sig hälsopedagogerna inte så mycket åt att söka granskad 
information inom sitt ämnesområde på internet utanför betrodda hemsidor. 
Men detta kan skifta beroende på vilka arbetsuppgifter hälsopedagogerna har. 
Det är främst vid sökning på internet som hälsopedagogerna ser hinder. 
Framför allt är det starkt framträdande i materialet att hälsopedagoger uttrycker 
svårigheter att effektivt hitta sakinformation via sökmotorn Google. Det är 
också svårt ibland att avgöra vilka studier de ska lita på när de söker 
information som inte finns bland de betrodda myndighetskällorna. 
 
Att kunna få aktuell, samlad och granskad information via en plattform – till 
exempel en facktidning eller en internetportal – som riktar sig till just 
hälsopedagoger är något som de flesta hälsopedagogerna ser som en önske-
informationsmiljö.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel besvaras forskningsfrågorna i tur och ordning och därefter 
diskuteras ytterligare resultat. Det görs även en kort värdering av teori och 
metod och avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 
 

Hur söker och använder hälsopedagoger information? 

De kategorier som använts och som är baserade på McKenzies (2003a) modell 
har möjliggjort en bred syn på hälsopedagogernas informationspraktik. Flera av 
de informationsrelaterade aktiviteterna faller in under kategorierna i modellen. 
 
Hälsopedagogerna söker målmedvetet aktivt information för att exempelvis 
förfina sina arbetsmetoder, få råd, dela kunskaper eller hävda vetenskaplig 
auktoritet. De källor de vänder sig till i första hand är sina kolleger internt. När 
det gäller olika yrkesgruppers informationssökning har kollegers betydelse 
bekräftats av tidigare forskning. Case (2012) tar till exempel upp i sin 
genomgång av användarstudier resultat från ingenjörers informationsrelaterade 
aktiviteter som visar att de använde mer av sin egen kunskap, information från 
kollegor och interna informationsresurser än teknisk litteratur. Muntlig 
information var den informationsresurs som hölls högst, och den litteratur de 
använde kom från deras fackområde, som rapporter, kataloger och handböcker, 
snarare än från vetenskapliga publikationer. Hedman et al. (2009) poängterar 
att sjuksköterskors informationspraktik har vårdandet i fokus och är främst 
inriktad mot journalföring och användning av medicinsk information genom 
handböcker, tidigare kurslitteratur, webben och PM som beskriver rutiner på 
arbetsplatsen. Kollegor är också viktiga informationskällor. Enligt flera av 
sjuksköterskorna som intervjuats i de studier Hedman et al. (2009) refererar till 
ges det inte tid i yrkeslivet till att följa med i forskningen och det definieras 
inte heller som viktigt.   
 
Resultaten från denna intervjuundersökning av hälsopedagoger liknar mycket 
det som tas upp av Case (2012) och Hedman et al. (2009); till exempel söker 
hälsopedagoger information helst hos sina kollegor. Inte heller någon av 
hälsopedagogerna söker och använder information i vetenskapliga artiklar i 
databaser. De söker sin fackinformation hos kollegor, på de myndigheters 
hemsidor som de har förtroende för, via GIH och andra betrodda institutioner 
eller nätverk, i handböcker och i rapporter av olika slag. Någon enstaka gång 
söker de enskilt fram vetenskapliga studier via Google utanför de källor som de 
redan känner till.  
 
När det gäller att granska information uttrycker några av hälsopedagogerna en 
likartad strategi. De ville gärna söka information hos fler än en källa, muntlig 
eller skriftlig, när det gäller en och samma fråga, för att skapa sig en mer 
välgrundad uppfattning om informationen, som en del i en källkritisk ansats. 
Francke, Sundin och Limberg (2011) har undersökt hur gymnasielever 
bedömer auktoritet och trovärdighet när de söker på internet. De visar bland 
annat att gymnasieeleverna använder samma ansats till sina uppgifter – de 
söker upp flera källor på internet och gör en bedömning genom att jämföra om 
dessa källor säger samma sak.  
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I hälsopedagogernas målmedvetna aktiva informationssökning ingår också att 
de iakttar vad kollegor gör fysiskt på gruppträningar med avsikten att förbättra 
sina metoder. Detta är en form av informationssökning som bland annat Lloyd 
(2009) forskat om. Hon har undersökt brandmäns informationspraktik i 
yrkeslivet med ändamålet att identifiera vilka olika typer av information som 
dels kursdeltagare som är ute på praktik, dels mer erfarna brandmän tyckte var 
viktigast samt deras erfarenheter av de olika informationstyperna. En fråga 
gällde hur de lärde sig och utvecklades i yrket via informationen. Lloyd 
identifierade textbaserad information, kroppslig information och social 
information. Just att iaktta hur kollegor eller mer erfarna gjorde ute på fältet, 
till exempel på en olycksplats, var mycket viktiga informationskällor för att 
utvecklas i yrket. Genom att iaktta kroppslig information lärde brandmännen 
sig en mängd saker som inte skulle ha gått att lära sig via textbaserade källor. 
Även hälsopedagogerna vill se hur kollegor gör för att lättare kunna förfina sin 
träningsteknik så att exempelvis gruppdeltagare inte får skador.  
Hälsopedagogerna tar också upp vikten av att använda den iakttagna 
informationen och pröva övningarna praktiskt själva innan de lär ut 
aktiviteterna till andra. I Lloyds (2009) studie beskriver en av kursdeltagarna 
också det betydelsefulla i att utföra det fysiska arbetet själv ”it’s a skill, 
touching, getting hands on, information just seems to be absorbed a lot better 
when I am physically doing it” (s.403).   
 

När det gäller kategorin, Att utforska behjälplig information, framträder ett 
tydligt mönster hos de flesta hälsopedagogerna. De vill utforska information i 
till exempel massmedier för att underlätta bemötandet och förståelsen av 
klienter som kommer med frågor om olika modedieter och trendiga 
träningsmetoder. De flesta bläddrar då i tidningar eller tar del av nyheter i radio 
och tv. Strategin i mötet är sen att använda information från betrodda källor 
som Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket eller Socialstyrelsen för att 
hävda vetenskaplig auktoritet i vägledandet av klienterna. En av 
hälsopedagogerna använder samma kognitiva auktoriteter för att hävda 
vetenskaplig auktoritet gentemot arbetsgivare och i förlängningen 
kommuninvånare.  
 
Genom att ha en sociokulturell ansats är det möjligt att se att hälsopedagogerna 
använder information så som nämnts ovan, till exempel för att hävda 
vetenskaplig auktoritet. Ett resultat från Sundins (2003) forskning (se även 
2.2.3) är att de sjuksköterskor som har tagit till sig en ny yrkesidentitets normer 
och värderingar använder till exempel den kognitiva auktoriteten hos 
vetenskapliga artiklar och förmågan att söka i databaser, för att påverka 
kollegors yrkesidentitet och för att driva yrkesrelaterade frågor gentemot 
läkare. De använder således fackinformationens symboliska värde i sin strategi. 
Enligt Sundin kan fackinformation användas som redskap för att försöka 
påverka och förändra maktrelationer både inom den egna yrkesgruppen och 
gentemot andra yrkesgruppers medlemmar. Men han konstaterar att det har 
visat sig vara svårt för den nya yrkesidentitetens normer och värderingar kring 
fackinformation att få utrymme i en sjukvård som domineras av den 
medicinska vetenskapen. När det gäller hälsopedagogerna anas inte någon 
strategi att använda fackinformationens symboliska värde gentemot kollegor 
med andra professioner på arbetsplatsen. Hälsopedagogerna arbetar ensamma 
eller med några få hälsopedagoger och det är en ny yrkesgrupp som håller på 
att etablera sig inom ett tvärvetenskapligt ämnesområde, hälsopedagogik. 
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Några av de hälsopedagoger som intervjuats är en av flera experter i till 
exempel multiprofessionella team, bestående av dietister, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare. Det tycks inte som att några 
hälsopedagoger använder information som ett redskap för att hävda 
vetenskaplig auktoritet gentemot kollegerna, utan i så fall, som exemplifierats 
ovan, ibland mot arbetsgivare och kommuninvånare. 
 

Att oväntat påträffa information är den tredje kategorin baserad på McKenzies 
(2003a) modell. Flera hälsopedagoger upplever att de slumpartat stöter på 
information som berör deras arbetsområde utanför jobbet. Till exempel kan det 
ske via en löpsedel i mataffären eller genom att råka registrera vilka matvaror 
människor handlar och då funderar över personens kostvanor. Det befäster 
bilden av att en yrkesgrupps informationsrelaterade aktiviteter kan vara mycket 
olika. Detta sätt att upptäcka något av en slump utan att aktivt ha sökt efter det 
kan berika hälsopedagogernas kunskaper på olika sätt. Att arbetsrelaterad 
informationssökning och informationssökning i vardagslivet kan överlappa 
varandra, poängterar Savolainen (1995) och ger ett exempel på att 
informationssökning som gäller språkkurser kan tjäna både det professionella 
livet och fritidsaktiviteter utanför jobbet, vilket kan jämföras med ovanstående 
exempel där informationssökningen i mataffären kan gagna det professionella 
yrkeslivet på olika sätt.  
 
Savolainen (1995) nämner också att arbetsrelaterad informationssökning och 
informationssökning i vardagslivet delar andra karaktäristiska drag, till 
exempel tendensen att använda minsta möjliga ansträngning i användandet av 
informationskällor och informationskanaler. Denna Zipfs lag tas också upp av 
Case (2012) samt Bawden och Robinson (2012), vilka refererar till olika 
forskningsstudier som tar upp fenomenet. Metoden att konsultera kollegor för 
information kan vara ett sätt att följa lagen om minsta möjliga ansträngning. 
Hälsopedagogerna vänder sig också i första hand till kollegorna i deras aktiva 
sökande av information, vilket verkar vara lättast och smidigast för dem i en 
stressad arbetsvardag. Detsamma gäller att med hjälp av datorn börja med att 
söka information på internet, som är lätt då redskapen alltid står redo på 
skrivbordet.  
 
Case citerar Dervin som menar att tendensen till att lita på nära vänner och 
släktingar för information också demonstrerar lagen om minsta ansträngning 
(Dervin (1983) i Case 2012, s. 177). Ett par hälsopedagoger diskuterar metoder 
och rekommendationer med en nära vän som också är hälsopedagog. Detta kan 
bero på att de är bekväma och vill skaffa sig information snabbt, men det kan 
också bero på att de jobbar ensamma som hälsopedagoger och behöver 
diskutera igenom olika arbetsrelaterade frågor med åtminstonne någon med 
samma kompetens. Att hälsopedagogerna först och främst vänder sig till 
kollegor vid informationssökning, som nämnts ovan, kan egentligen bero på 
samma anledning och inte på grund av Zipfs lag. 
 

När det gäller den fjärde kategorin, Att bli hänvisad av mellanhand, gav analysen 
av intervjumaterialet ytterligare en dimension till denna kategori. Chefer och 
arbetsgivare framträdde som mellanhänder som gav hälsopedagogerna 
hänvisningar till information, men här identifieras hälsopedagogerna som 
informationsmottagare som inte har något val utan de förväntas ta till sig 
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informationen. I McKenzies modell (2003a) är informationsmottagarna i 
kategorin personer som kan välja om de vill ta till sig tips och råd om potentiell 
information eller inte. Här kan alltså modellen justeras med ett tillägg när den 
används i analysen av yrkesgruppers informationssökning. 

Nedan återges fjärde kategorin Att bli hänvisad av mellanhand (”By Proxy”) 
efter  McKenzies (2003a) modell, se hela modellen under 3.2: 
  
By proxy (1a) Being identified as an 

information seeker; being 
referred to a source 
through a gatekeeper 

Being told 

Fig 3 Utdrag ur modell efter McKenzie (2003), se även 3.2  

 

Förslag på tillägg i kursiv stil: 

By proxy (1b) Being identified as an 
information seeker who 

also is expected to take in 

the information ; being 
referred to a source 
through a gatekeeper 

Being told 

Fig 4 Förslag till tillägg i utdrag ur modell efter McKenzie (2003) se även 3.2. 

 

Hur motiverar hälsopedagogerna valet av informationskällor? 

Hälsopedagogerna förlitar sig på kognitiva auktoriteter (Wilson 1983) när de 
motiverar valet av källor. Hälsopedagogerna ser till exempel kollegor med 
samma utbildningsbakgrund eller de som är mer specialiserade inom samma 
ämnesområde som kognitiva auktoriteter, likaså de från andra professioner med 
speciella kompetenser, som till exempel dietister. De ser också myndigheter, 
till exempel Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket som kognitiva 
auktoriteter, liksom lärosätet GIH och olika formella nätverk som till exempel 
FAR-nätverket. För en av hälsopedagogerna har det företag som förser 
arbetsplatsen med vetenskapligt granskade hälsoprofiler en liknande ställning. 
 
Inför att hälsopedagogerna får frågor om trendiga diet- och träningsmetoder 
motiverar samtliga hälsopedagoger valet av källor, till exempel att bläddra i 
hälsotidningar av olika slag och se tv-nyheterna, med att de behöver ha en 
förförståelse när klienterna kommer till dem med frågor för att få ett bra 
samtal. Men hälsopedagogerna går sedan till sina kognitiva auktoriteter inom 
sin profession, till exempel Folkhälsomyndigheten, för att kunna bemöta 
klienterna och då även hävda vetenskaplig auktoritet. 
 
Utöver kognitiva auktoriteter framgår att hälsopedagogerna litar mycket till sig 
själva, de hänvisar då till sin akademiska utbildning bland annat, vilket kan ses 
som en ”construction of  individual authority” (McKenzie 2003b). Ett par 
hälsopedagoger litar också till klienternas livserfarenheter och dessa tillskrivs 
en ”experiential authority” (McKenzie 2003b). 
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Hur följs kunskapsutvecklingen i yrket? 

Det översiktliga resultatet är att de flesta hälsopedagogerna håller sig à jour 
arbetsplatsinriktat genom kompetensutveckling på inspirationsdagar, 
utbildningsdagar och interna föreläsningar. Beroende på arbetsplats och 
arbetsuppgifter, till exempel om de kan initiera och utforma aktiviteter själva, 
har de olika möjligheter att hålla sig à jour. Att dela med sig av och diskutera 
nya rön och metoder inom sina fackämnen förekommer informellt, kolleger 
emellan, men inte i någon mer centralt organiserad form.  
 
De hälsopedagoger som leder öppen verksamhet inom kommunen hänvisar till 
GIH som en auktoritet genom vilken de kan följa kunskapsutvecklingen. Den 
hälsopedagog som gör hälsoprofiler hänvisar till att de följer vetenskapligt 
framtagna verktyg från HPI Nordic, som uppdateras kontinuerligt.  
 
När hälsopedagogerna behöver hålla sig à jour med trender som finns inom 
kost och träning för att möta klienterna på ett bra sätt, framgår att detta ofta får 
bli något som görs på fritiden eller i samtal med kollegor i korridoren. 
 
När det gäller att hålla sig à jour yrkesgruppsinriktat tycks det vara relativt 
svårt för hälsopedagogerna. De flesta har inga givna kanaler och sammanhang 
för att följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde, hälsopedagogik. En 
del litar till små nätverk av olika slag, främst bestående av gamla kurskamrater 
eller arbetskamrater, andra till lärosätet GIH. 
 
Uppföljning av inledande problemställning 

I inledningen tas följande problemställning upp: att det kan vara en utmaning 
för hälsopedagogerna att förhålla sig till nya rön och metoder som antingen kan 
vara vetenskapligt belagda, håller på att bli undersökta eller är myter och 
skrönor. Vilka strategier använder de då i sin informationspraktik för att 
bemöta klienter som exempelvis har hittat outforskade metoder på internet?  
Genom undersökningen framgår att de flesta hälsopedagoger bemöter 
klienterna genom att ta del av massmedier angående det som de själva kallar 
modedieter eller trendiga träningsmetoder för att ha en förförståelse, men att de 
sedan stödjer sig på kognitiva auktoriteter som Folkhälsomyndigheten, 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, samt lärosätet GIH med flera 
institutioner för att hävda vetenskaplig auktoritet i kontakten med klienterna.  
De litar också till sig själva och de kunskaper de fått på sin utbildning. En av 
hälsopedagogerna surfar med sina klienter och går igenom till exempel olika 
träningsappar till mobila enheter och kan då diskutera metoderna och 
informationen på internet. En annan hälsopedagog påpekar att hon förbereder 
sig väldigt noga inför föreläsningar och när hon får ifrågasättanden så håller 
hon sig till de ovan nämnda myndighetskällorna som kognitiva auktoriteter.  
 
Genom att analysera intervjuerna framkom det som nämnts ovan, men det 
visade sig att det som jag hade trott från början – att urvalet var tillräckligt 
noga genomtänkt – på sätt och vis var bristfälligt. I analysen kunde det inte 
komma fram mer än ovanstående som på sitt sätt är ytligt i förhållande till mina 
frågor. Av intervjuerna framgick det att fem av sju hälsopedagoger inte har 
individuella samtal på ett sådant vis att förberedd och djupare rådgivning kan 
ske utan de har ofta fått frågor från klienter mellan träningspass, i korridoren 
eller vid fikat i den öppna verksamheten på kommunen. Det visade sig vid 
intervjuerna att för vissa ingår det inte i arbetsuppgifterna att ge enskilda 
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klienter individuella råd eller att de inte får ge sådana råd även om de har 
kunskaperna. För att få fördjupade insikter kring hälsopedagogernas 
informationssökning när klienter frågar om olika dieter eller träningsmetoder 
krävs ett urval av hälsopedagoger som endast ägnar sig åt individuell 
rådgivning och har det som den huvudsakliga uppgiften i sin tjänst samt en 
koncentration av intervjun kring detta. 
 
Utifrån en analys av samtalet med Anna, den enda hälsopedagogen som gav 
individuella samtal inriktade på hälsoprofiler och hälsocoachning, uppstår ändå 
en fråga: Finns det en spänning mellan nya metoder och trender och den mer 
saktmodiga forskningen? Kan bristen på lättillgänglig forskningsbaserad 
facklitteratur inom ämnet hälsopedagogik och till exempel svårigheter att söka 
effektivt via Google, samt det faktum att hälsopedagogerna är en relativt ny 
yrkesgrupp utan en given plattform utgöra risker för att hälsopedagogerna inte 
kan bemöta klienterna som har frågor kring trenderna, på ett mer aktualiserat 
och fördjupat plan? Eller är det inte något som anses bör ingå i deras arbete? 
De får helt enkelt hålla sig till den information som hunnit krediteras av 
exempelvis Folkhälsomyndigheten eller Livsmedelsverket.  
 
Av intervjusvaren tycks det som att hälsopedagogerna har små möjligheter att 
självständigt söka information om nya rön och metoder utanför 
myndigheternas bevakning på sina hemsidor.  Kanske hälsopedagogerna ibland 
vill söka fram något som inte finns på myndighetssidorna. Hälsopedagogerna 
har inte mycket tid och det kan vara ineffektivt att söka via Google, och helst 
vill de ha tillförlitlig granskad information.  De hälsopedagoger som är 
ensamma eller få på sin arbetsplats och som leder och initierar arbetsuppgifter 
inom ämnesområdet kan ha det särskilt svårt, då det ligger på den enskilda 
individen eller några få individer att försöka hålla sig à jour. En 
omvärldsbevakning av ett brett ämnesområde utan en gemensam plattform kan 
kännas splittrad och svår att genomföra. Om yrkesgruppen är relativt ny så 
finns inte heller några givna specialist- eller utvecklingsfunktioner, som 
bevakar eller driver bevakningen av kunskapsutvecklingen. Ett lärosäte som 
GIH verkar dock ha fått en viss sådan roll bland flera av de hälsopedagoger 
som intervjuats. För andra hälsopedagoger ligger det antagligen på andra 
tjänster centralt i organisationen att bevaka kunskapsutvecklingen. 
 
Framför allt tycks det som en gemensam plattform med samlad, granskad och 
lättillgänglig andrahandsinformation inom ämnesområdet hälsopedagogik vore 
särskilt önskvärd bland de flesta hälsopedagoger som intervjuats. Det skulle 
vara lättillgängliga forskningsbaserade källor med fördjupad information, alltså 
information som ligger mellan populära, mer seriösa, hälsotidningar och 
vetenskapliga artiklar i databaser. Det skulle kunna vara ett komplement till 
kompetensutvecklingen, som beroende på arbetsplats kan finnas i större eller 
mindre utsträckning och kan vara mer eller mindre inriktad specifikt på 
hälsopedagogik. 
 

Implikationer för högskoleundervisning 

För att även koppla till biblioteks- och informationsvetenskap kan denna 
undersökning också ge grundläggande information till vissa förändringar i 
undervisningen i informationskompetens på högskolornas 
hälsopedagogprogram. Studenterna där har en informationspraktik som bland 
annat karaktäriseras av att de lär sig vara kritiska och söka information i främst 
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vetenskapliga databaser med syftet att klara sina examinationsuppgifter. När de 
kommer ut i yrkeslivet är det inte aktuellt med samma typ av 
informationspraktik. Men studenterna skulle kunna bli förberedda inför denna 
informationspraktik redan på högskolan. I framtiden skulle till exempel 
bibliotekarierna och lärarna på hälsopedagogprogrammet kunna införa en ny 
typ av informationssökningsverkstad grundad i att högskolan ska, som 
högskolelagen formulerar det, bland annat ge studenterna ”en beredskap att  
möta förändringar i arbetslivet” [...] och ”utveckla förmåga att följa 
kunskapsutvecklingen” (SFS 1992:1434 § 8). Att bli medveten om yrkeslivets 
informationspraktik kan vara en viktig del i dessa förberedelser. 
 
Studenterna skulle, förslagsvis under några pass sista terminen, kunna få reda 
på de vanligaste dragen i hälsopedagogers informationspraktik i yrkeslivet 
genom att högskolan bjuder in yrkesverksamma hälsopedagoger och endast 
diskuterar informationsfrågor. Studenterna skulle kunna få information om och 
diskutera de viktigaste källorna som hälsopedagoger inom yrkeslivet 
konsulterar. De skulle kunna få råd om hur de håller sina kunskaper 
uppdaterade allt eftersom. De skulle kunna lära sig att söka aktuell och 
granskad information på ett effektivare sätt via Google. De skulle också kunna 
diskutera hur de skulle kunna bemöta klienternas alla frågor om trendiga kost- 
och träningsmetoder, och i vad mån detta skulle ingå i de olika yrkesroller som 
finns inom hälsopedagogik. De skulle också kunna diskutera vikten av nätverk 
och gemensamma plattformar för effektivare informationssökning och 
gynnsammare möjligheter till ett professionellt yrkesgruppsinriktat 
sammanhang.  
 

Utvärdering av teori och metod 

McKenzies modell (2003a) har fungerat ändamålsenligt. Genom att använda 
denna modell på en yrkesgrupp i stället för på en grupp människor i 
vardagslivet framkom det dock att modellen kunde justeras något när det gäller 
kategorin: Att bli hänvisad av mellanhand.  
 
Användningen av semistrukturerade intervjuer har gett förhållandevis bred 
information kring hälsopedagogernas informationsrelaterade aktiviteter. Men 
det är fortfarande på sätt och vis ytliga resultat. Det beror på ett par faktorer. 
Till exempel går en intervjuare alltid in i en intervjusituation med sitt bagage 
och sina erfarenheter och det görs tolkningar. För att få dem så giltiga som 
möjligt skulle djupare kunskaper om hälsopedagogernas yrkesliv ha behövts 
innan intervjuerna gjordes. Jag kom utifrån och hade endast satt mig in i 
hälsopedagogik på ett teoretiskt plan genom Winroths och Rydqvists bok 
(2009), inläsning av information från relevanta informationskällor på internet 
samt genom några samtal med bibliotekarier och lärare på GIH. En del av 
intervjutiden gick åt bara till att få insikter i hur deras praktiska vardag såg ut, 
arbetsuppgifter och uppdrag. När samtalen sedan leddes in på de 
informationsrelaterade aktiviteterna var det inte alltid lätt att ställa bra 
följdfrågor. Om tid och rutin hade funnits, hade jag velat kompensera detta 
med att göra uppföljande intervjuer, vilket har förekommit i studier som jag 
refererat till i uppsatsen, exempelvis Sundins (2003) och McKenzies (2003) 
arbeten. Det vore bra att varva ett par omgångar av intervjuer och analys. Det 
skulle också ha varit önskvärt att göra observationer i kombination med de 
semistrukturerade intervjuerna, men det skulle ha utvidgat analysmaterialet 
ytterligare och varit svårt att hinna med.   
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Det var en även alltför snäv planering att göra intervjuerna i ett koncentrerat 
sjok under två veckor. Det hade varit bra att göra ett par ”provintervjuer” först 
och gått tillbaka till intervjuguiden för justeringar, men samtidigt ville jag ha 
förhållandevis enhetliga frågor till detta lilla urval för att skönja mönster. Att 
göra provintervjuer kanske skulle kräva ett antal fler informanter, vilket skulle 
kräva ytterligare tid i gengäld.  
 
Studien är explorativ och kan ses mer som en förstudie för att för första gången 
utveckla kunskaper om hälsopedagogers informationspraktik i yrkeslivet. 
Hälsopedagoger med lite olika yrkesinriktning ingick i urvalet. Det blev svårt i 
analysen att fullt ut följa upp problemställnigen hur de med sina 
informationsrelaterade aktiviteter bemöter allmänhetens frågor om aktuella 
dieter och träningsmetoder trots att hälsopedagogerna uppnådde vissa 
gemensamma kriterier i urvalet. Ännu ett par kriterium skulle ha behövts, 
nämligen individuell rådgivning, exempelvis i form av hälsocoachning, som 
huvudsaklig arbetsuppgift. Dessutom en enhetlig tid i yrket, minst fem år. I 
övrigt gav det breda urvalet trots allt andra grundläggande kunskaper om 
hälsopedagogers informationspraktik.  
 

Förslag på fortsatt forskning  

Utifrån resultaten från undersökningen vore det intressant att utforska 
betydelsen av att ha lättillgänglig, fördjupad och granskad information samlat 
på en plattform riktad till just hälsopedagoger. Alltså information som ligger 
mellan populära tidningar som Hälsa och vetenskapliga originalartiklar som 
nås via databaser. Att popularisera forskning på olika sätt är kanske ett måste 
för att brygga över information från akademin och informationsflödena på en 
arbetsplats. 
 
Ett annat förslag är att forska fram hur framtida hälsopedagoger skulle kunna 
bli mer förberedda på informationspraktiken i yrkeslivet redan i slutet på sin 
högskoleutbildning. 
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Sammanfattning  

Hälsa och livsstil är populära frågor bland många människor, och information 
om nya rön och metoder sprids snabbt i massmedierna. Hälsopedagoger, som 
arbetar med förebyggande och befrämjande hälsoarbete, ställs inför olika 
utmaningar i mötet med klienter som har frågor om till exempel dieter eller 
träningsmetoder. De behöver förhålla sig till de nya rönen och metoderna. 
Ibland är de vetenskapligt belagda, ibland håller de på att undersökas och 
ibland är de endast myter och skrönor. Detta är en utmaning för 
hälsopedagogerna som gör det särskilt angeläget och intressant att utforska 
deras informationsrelaterade aktiviteter.  
 
För att utveckla kunskaper om hälsopedagogers informationsrelaterade 
aktiviteter i arbetslivet har tre forskningsfrågor ställts: 
 

1. Hur söker och använder hälsopedagoger information? 

2. Hur motiverar de valet av informationskällor? 

3. Hur följer de kunskapsutvecklingen i sitt yrke 

En undersökning utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sju 
hälsopedagoger verksamma inom företagshälsovård, öppen kommunal omsorg 
och på träningsanläggningar deltog. Intervjuerna genomfördes med en 
sociokulturell ansats, som betonar att individen ingår i olika kollektiva 
sammanhang och inte kan studeras som en enskild satellit. Genom interaktion 
med varandra blir individerna delaktiga i den informationspraktik som till 
exempel råder på en arbetsplats. 
 
Analysen genomfördes med hjälp av en modell över informationsrelaterade 
aktiviteter som har utvecklats av McKenzie (2003a) och begreppet kognitiva 
auktoriteter som har introducerats av Wilson (1983). Olika 
informationsrelaterade aktiviteter kunde identifieras genom användningen av 
kategorier som baserats på McKenzies modell och som fått följande 
benämningar: Att målmedvetet söka aktivt, Att utforska behjälplig information, 
Att oväntat påträffa information och Att bli hänvisad av mellanhand. Det 
teoretiska ramverket fungerade ändamålsenligt, men det framkom att 
McKenzies modell över informationsrelaterade aktiviteter i vardagen kan 
behöva justeras om den ska användas i arbetslivet. 
 
Hälsopedagoger söker målmedvetet information aktivt för att exempelvis 
förfina sina arbetsmetoder. De vänder sig då i första hand till sina kollegor 
internt, vilket är mycket vanligt även bland andra yrkesgrupper. De söker även 
kroppslig information från kollegorna genom att vara med på deras 
träningsaktiviteter och se hur de gör i praktiken. En del har också en strategi att 
jämföra olika källor i granskningen av informationen. 
 
Det visar sig också att hälsopedagogerna anser det vara viktigt att utforska 
behjälplig information till exempel i tidningar och tv inför mötet med klienter  
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som har frågor kring modedieter och trendiga träningsmetoder, men att de 
använder kognitiva auktoriteter som Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, 
Socialstyrelsen och ibland Gymastik- och idrottshögskolan, GIH, för att hävda 
vetenskaplig auktoritet i kontakten med klienterna.   
 
I en utvärdering av metoden visade det sig att ett annat urval hade behövts för 
att få en fördjupad bild av hälsopedagogernas strategier när det gäller 
klienternas frågor om modedieter och trendiga träningsmetoder.  
 
Hälsopedagogerna håller sig à jour arbetsplatsinriktat genom 
kompetensutveckling på inspirationsdagar, utbildningsdagar och interna 
föreläsningar. De hälsopedagoger som leder öppen verksamhet inom 
kommunen hänvisar också till GIH som en auktoritet genom vilken de kan 
följa kunskapsutvecklingen.  
 
När det gäller att hålla sig à jour yrkesgruppsinriktat tycks det vara relativt 
svårt för hälsopedagogerna. Som medlemmar i en förhållandevis ny yrkesgrupp 
tycks de flesta inte ha några givna kanaler och sammanhang där de som 
hälsopedagoger kan hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen inom 
hälsopedagogik, ett relativt nytt tvärvetenskapligt ämnesområde. Några 
hälsopedagoger litar till små nätverk av olika slag, främst bestående av gamla 
kurskamrater eller arbetskamrater. Andra förlitar sig på kontakter med GIH. 
 
Av intervjusvaren tycks det som att hälsopedagogerna har små möjligheter att 
söka information om nya rön och metoder utanför myndigheternas bevakning 
på sina hemsidor. Genom undersökningen framkom också att det tycks som en 
gemensam plattform med samlad, granskad och lättillgänglig 
andrahandsinformation inom ämnesområdet hälsopedagogik vore särskilt 
önskvärd bland de flesta hälsopedagoger som har intervjuats. Det skulle 
förslagsvis kunna vara lättillgängliga forskningsbaserade källor med fördjupad 
information, alltså information som ligger mellan populära, lite mer seriösa 
hälsotidningar och till exempel vetenskapliga artiklar i databaser. 
 

 

  

  



 

58 
 

 

Källförteckning 

Opublicerade källor 

Intervjuer med 7 hälsopedagoger genomförda 2015. 

Ljudfiler av intervjuer och transkribering av dessa finns i författarens ägo. 

 
Publicerade källor 

 
Bawden, D. & Robinson, L. (2012). Introduction to Information Science. London: 
Facet. 
 
Bryman, A. (2012). Social research methods (4.uppl.). Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Case, D.O. (Red.) (2012). Looking for information: a survey of research on 

information seeking, needs, and behavior (3. uppl.). Bingley: Emerald. 
 
Choo, C.W., Detlor, B., & Turnbull,.B. (2000). Information seeking on the Web: 
An integrated model of browsing and searching. First Monday, 5(2).  
doi: http://dx.doi.org/10.5210/fm.v5i2.729 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekenberg, A. & Jäppinen, K. (2010). Idrottslärares informationsbehov i 

yrkeslivet. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 
 
Erdelez, S. (1997). ”Information encountering: a conceptual framework for 
accidental information discovery”. I P.Vakkari, R. Savolainen and B. Dervin 
(Red.), Information Seeking in Context: Proceedings of An International 

Conference on Research in Information Needs, Seeking, and Use in Different 

Contexts, 14-16 August, Tampere, Finland. Taylor Graham. London. s. 412-20.  
 
Flanagin, A.J.& Metzger, M.J. (2008). Digital media and youth: Unparalleled 
opportunity and unprecedented responsibility. I M.J. Metzger & A.J. Flanagin 
(Red.), Digital media, youth, and credibility (s. 5-27). Cambridge, MA:MIT Press.  
Hämtad från http://mitpress.mit.edu/books/digital-media-youth-and-credibility  
 
Flores, J. (2015, 31 mars). Farliga ämnen i kosttillskott och dålig kontroll. Dagens 

Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/nyheter/sverige/farliga-amnen-i-
kosttillskott-och-dalig-kontroll/  
 
Francke, H. & Gärdén, C. (2013)  Forskning om informationskompetens i 
skolsammanhang. I L. Limberg & A. Lundh Hampson (Red.), Skolbibliotekets 

roller i förändrade landskap (s. 142-187). Lund: Btj. 
 
 
 



 

59 
 

Francke, H., Sundin, O., & Limberg, L. (2011). Debating credibility: The 
shaping of information literacies in upper secondary schools. Journal of 

Documentation, 67, 675–694. 
 
GIH. (2015). Hälsopedagogprogrammet. Hämtad 2015-04-15, från 
http://www.gih.se/Utbildning/Varautbildningar/Program/Halsopedagogprogramm
et/ 
 
Gärdén, C. (2010). Verktyg för lärande: Informationssökning och 

informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning (Doktorsavhandling, 
Högskolan i Borås och Göteborgs universitet) Borås: Valfrid. Hämtad från 
http://bada.hb.se/handle/2320/5457  
 
Hedman, J., Lundh. A. & Sundin, O. (2009). Att lära informationssökning för 
yrkeslivet: om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor. I J. Hedman & A. Lundh 
(Red.), Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och 

informationssökning i lärandepraktiker (s. 133- 158). Stockholm: Carlsson. 
 
Hälsoakademikerna & SRAT. (2013). Efterfrågad kompetens – hälsovetare. 
Hämtad 20 maj, 2015, från 
http://www.srat.se/Documents/HalsoAkademikerna/Efterfr%C3%A5gad%20kom
petens%202013.pdf  
 
Höglund, L., & Persson, O. (1985). Information och kunskap: 

Informationsförsörjning – forskning och policyfrågor. Umeå: Inum. 
 
Information. (2013). I Online Dictionary for Library and Information Science 
[ODLIS] Hämtad 28 mars, 2015, från http://www.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx 
 
Kloda, L. A., & Bartlett, J. C. (2009). Clinical information behavior of 
rehabilitation therapists: a review of the research on occupational therapists, 
physical therapists, and speech-language pathologists. Journal of the Medical 

Library Association, JMLA, 97(3), 194–202. doi:10.3163/1536-5050.97.3.008  
 
Kuhlthau, C.C. (2004). Seeking meaning: a process approach to library and 

information services (2. uppl.). Westport, Conn.: Libraries Unlimited. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. [rev.] 
uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Leckie, G. J. (2005). General model of information seeking professionals”. I E. 
Fisher, S. Erdelez & L. McKechnie  (Red.). Theories of information behavior 

(s.158-163). Medford, N. J.: Information Today. 
 
Leckie, G. J., Pettigrew, K. E. & Sylvain, C. (1996). Modeling the information 
seeking of professionals: a general model derived from research on engineers, 
health care professionals and lawyers. Library Quarterly, 66 (2), 161-193. 
 
Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009). Teoretiska perspektiv på 
informationskompetens. I J. Hedman & A. Lundh (Red.), 



 

60 
 

Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och 

informationssökning i lärandepraktiker (s. 36-65). Stockholm: Carlsson. 
 
Lloyd, A. (2009). Informing practice: Information experiences of ambulance 
officers in training and on-road practice. Journal of Documentation, 65(3), 396-
419.  
 
McKenzie, P.J. (2003a), A model of information practices in accounts of 
everyday-life information seeking. Journal of Documentation, 59 (1), 19-40.  
 
McKenzie, P. J. (2003b). Justifying cognitive authority decisions: Discursive 
strategies of information seekers. The Library Quarterly, 73(3), 261-288. 
doi:10.1086/603418 
 
Pilerot, O. (2014) Design researchers’ information sharing: the enactment of a 

discipline (Doktorsavhandling,  Högskolan i Borås). Borås:Valfrid. Hämtad från 
http://bada.hb.se/handle/2320/13531  
 
Savolainen, R. (1995). Everyday life information seeking: Approaching 
information seeking in the context of “way of life”. Library and Information 

Science Research, 17(3), 259-294.  
 
Savolainen, R. (2007). Information behavior and information practice: Reviewing 
the “Umbrella concepts” of Information‐Seeking studies. The Library Quarterly, 
77(2), 109-132.  
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.  
 
SFS 1992:1434. Högskolelag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Socialstyrelsen. (u.å.) För arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal. Hämtad 
31 juli, 2015, från 
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/forarbetsgivare#1 – 
 
Sundin, O. (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter: En studie av 

sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. 
Doktorsavhandling, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Borås: Valfrid. 
 
Svens, K. (2015, 12 mars). Bra träning och rätt kost hjälper hjärnan. Dagens 

Medicin. Hämtad från http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/03/12/bra-
traning-och-ratt-kost-hjalper-hjarnan/  
 
Sveriges Television, Aktuellt (2015, 7 april).[TV-program]. 
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv  (2. uppl.). 
Stockholm: Prisma. 
 
Talja, S., & McKenzie, P. (2007). Editors’ introduction: Special issue on 
discursive approaches to information seeking in context. The Library 

Quarterly, 77(2), 97-108. doi:10.1086/517839  
 
Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning, and  



 

61 
 

identity. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Wenger-Trayner. (2015). Communities of practice a brief introduction. Hämtad 
20 maj, 2015, från http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-
practice/  
 
Wilson, P. (1983). Second-hand knowledge: an inquiry into cognitive authority. 
Westport, Conn.: Greenwood Press.  
 
Wilson, T.D. (1997). “Information behavior: an inter-disciplinary perspective”. I 
P.Vakkari, Savolainen  & B. Dervin (Red.), Information Seeking in Context: 

Proceedings of An international Conference on Research in Information Needs, 

Seeking and Use in Different Contexts, 14-16 August 1996, Tampere,  Finland. 
Taylor Graham. London. s. 39-50. 
 
Winroth, J. & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion: med fokus på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 
. 
  
  



 

62 
 

 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Hej!  

Jag är masterstudent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås och denna intervju ingår, som jag har berättat, i min masteruppsats som 
jag skriver under våren. 

Jag vill tillsammans med dig förutsättningslöst göra kartläggning av din 
informationsmiljö här på din arbetsplats.  

Under intervjun vill jag diskutera dina informationsbehov, hur du använder 
informationen och värderar olika typer av källor. 

Med information menar jag till exempel hemsidor på webben, böcker, 
broschyrer, interna handböcker m m.  Men det kan också vara muntlig 
information, till exempel kollegor emellan. Informationen kan vara formell 
eller informell. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, så det kommer inte att 
framgå vilka som har blivit intervjuade eller vem som har sagt vad.  

 

Om arbetsplatsen 

Hur många arbetar här? 

Hur länge har du arbetat här? När gick du ut GIH ? 

Vilka andra yrkesgrupper arbetar här? 

 

Arbetet 

Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter under en vanlig arbetsdag? 

Har du kollegor som gör liknande arbetsuppgifter? Samarbetar ni? Hur? 

Om du inte har kollegor inom samma område – hur ser samarbetet ut då? 

Hur arbetar du med klienter? 

 

Hur söker du och använder information? 

Kan du berätta om ett problem som du har haft och hur du tog reda på hur du 
skulle lösa det?  

Hur använde du informationen?  

Finns det återkommande situationer då du söker information? Ge exempel? 
Hur gör du då?  

Stöter du på information som rör ditt arbetsområde när du befinner dig utanför 
arbetsplatsen? 
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Kan du komma på situationer då du passar på att lyssna av och få information 
utan att du själv har ansvar att aktivt söka information 

Om vi återgår till en särskild situation, kan du beskriva hur du gör då du t ex 
har grupper. Hur förbereder du dig?  

Varför använder du de källorna?  

Hur bedömer du att du kan lita på dem?  

 

Hålla sig à jour, följa kunskapsutvecklingen 

Händer det mycket nytt inom ditt arbetsområde? Ge exempel? 

Berätta om när du har behövt ta reda på ny information. Hur gick du till väga? 
Hur använde du informationen sen?  

Vilka möjligheter har du att hålla dig a jour med vad som händer? Hur gör du 
då? 

Vilka är de viktigaste kanalerna/källorna?  

Hur använder du informationen? 

Får du information på andra sätt?  
 
Hinder 

Upplever du några problem när du ska söka information? 

Finns det några andra hinder när du söker information? 

Förväntas du använda särskilda informationskällor i din yrkesroll? Varför? 
Pratar ni om information hos er i några sammanhang?  

Har ni intranät?   

Utbytet med andra hälsopedagoger 

Det är ju ett förhållandevis nytt yrke, hälsopedagoger. Många yrken har en 
gemensam plattform, det kan vara en förening, kunskapsbas som uppdateras 
eller etiska principer. Vilken form av sammanhang upplever du att du har 
yrkesmässigt ? 

Har ni något samarbete kolleger emellan eller är det mer ett ensamjobb? 

Önskemål inför framtiden 

Hur skulle din önske-informationsmiljö se ut?  

Har du tänkt på något under den här intervjun som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Introduktionsbrev till alumner (information härifrån användes även 
när hälsopedagoger tillfrågades via telefon). 

 

Nedanstående mejl skickades ut till 1000 alumner vid GIH, Stockholm. Ett svar 
kom in, och tyvärr matchade inte den svarande hälsopedagogen kriterierna för 
urvalet. Med liknande information som i detta mejl kontaktade jag olika 
hälsopedagoger via telefon i stället.  
 
Från: Alumni 
Skickat: den 23 mars 2015 10:51 
Ämne: Är du hälsopedagog - vilken information och vilka informationskanaler 
behöver du i jobbet? 
 
Hej! 
Jag undrar om du som hälsopedagog i Stockholm-Mälardalsområdet  skulle vilja 
ställa upp på en intervju angående dina informationsbehov i jobbet. Dina 
erfarenheter kan visa på viktiga behov och också gynna studenter som går på 
hälsopedagogprogrammet på GIH idag. 
 
Intervjun kommer främst fokusera på informationsbehov och hur du gör för att få 
tag i vad du tycker är  relevant information i din yrkesroll, och pågår 30-40 
minuter. Jag kan komma till dig! Du och dina svar anonymiseras. 
 
Den här förfrågan utgår från ett samtal med bibliotekarier på GIH. De har 
undersökt idrottslärarnas informationsbehov och era erfarenheter skulle utgöra en 
pusselbit bland hälsopedagoger.  Resultaten skulle kunna nyttjas i framtida 
användarundervisning på biblioteket så att studenter på väg ut i arbetslivet kan 
förberedas på den informationspraktik som råder ute på jobbet. Intervjuerna ingår 
i min masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Intervjuerna är tänkta att utföras i mitten av april och framåt. Om du är intresserad 
av att bidra med dina erfarenheter så kontakta mig 
monica.eva.wallenius@gmail.com eller via 070-7228609 
 
Ditt deltagande skulle uppskattas mycket! 
 
Vänliga hälsningar 
Monica Wallenius 
Masterstudent vid Högskolan i Borås, sektionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap- Handledare för masteruppsatsen: Frances Hultgren; 
frances.hultgren@hb.se , kontaktperson GIH:s bibliotek: Lotta Haglund, 
bibliotekschef,  lotta.haglund@gih.se 
 

 

 


