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SAMMANFATTNING 

Folkhälsoarbete innebär att främja hälsan och förebygga sjukdom genom olika insatser i 

samhället. Det hälsofrämjande arbetet på samhällsnivå kännetecknas av intersektoriellt 

arbete, tillämpning av hälsofrämjande insatser och påverkan genom lagstiftning, styrning och 

policyarbete. Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom 

hälsoarbete uppfattar det hälsofrämjande folkhälsoarbetet på Åland, samverkan mellan olika 

aktörer samt vilka utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande arbetet som finns på Åland. 

En kvalitativ metod valdes, där fyra yrkesverksamma inom Ålands landskapsregering och 

Ålands hälso- och sjukvård intervjuades. Till intervjuerna användes en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor. Materialet från genomförda intervjuer transkriberades och 

analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att folkhälsoarbetet på 

Åland uppfattas ske både genom lokala föreningar och organisationer, men även efter arbete 

som är lagstadgat. Det upplevs även finnas vissa brister inom samverkan i folkhälsoarbetet, 

men att det är överlag bra. Vidare ansågs det finnas goda utvecklingsmöjligheter för det 

hälsofrämjande arbetet på Åland, däribland fysisk aktivitet, alkohol, narkotika och de äldres 

hälsa ansågs vara prioriterade områden att arbeta med. Slutsatsen är att samarbete och 

samverkan mellan andra organisationer, myndigheter och sektorer i samhället borde bli 

bättre för att upprätthålla befolkningens hälsa på Åland, samt att Ålands självstyrelse kunde 

utgöra en grund till att styra folkhälsoarbete genom lagar. 

 

Nyckelord: Folkhälsa, Folkhälsoarbete, Hälsofrämjande arbete, Kvalitativa intervjuer, 

Styrning, Åland 

  



ABSTRACT 

Health promotion is to promote healthy living, preventing diseases and change the 

determinants of health through various strategies. Public health work at community level 

associates with intersectoral, health promoting efforts and influence by legislation, 

governance and policy work. The purpose of this study is to examine how health 

professionals perceive health promotion in Aland Islands, cooperation between different 

actors and the development of health promotion work in Aland Islands. A qualitative method 

was chosen, where four professionals from Aland Government and the Aland healthcare 

participated in interviews. A semi-structured interview guide where used for the interviews. A 

manifest content analysis method was used for analysing the material from the interviews. 

The results show that public health work in Åland is done both by local associations and 

organizations, but also by law based work. The results also indicate shortcomings in the 

cooperation for health promotion, but the corporation is overall good. Furthermore, the 

opportunities for development of health promotion and public health in Aland Islands were 

perceived as good. Questions like physical activity, alcohol use, drugs and the health of the 

elderly were considered as prioritized areas to work with. The conclusion of this study is that 

cooperation and collaboration between other organizations, authorities and sectors of the 

society should be improved to maintain the health of the population in Aland Islands, and the 

Aland Islands autonomy could provide a basis for guiding health promotion through laws. 

 

Keywords: Health policy, Health promotion, Public health, Qualitative interviews, 

Salutogenesis, Aland Island 
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1 INTRODUKTION 

Befolkningens hälsa påverkas av flera olika faktorer i samhället och så även vilka 

förutsättningar det finns för att uppnå en god hälsa. Folkhälsoarbete innebär att systematiskt 

och målinriktat arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, för att 

uppnå den goda hälsan hos befolkningen. Hälsofrämjande arbete är riktat för att främja 

hälsan och förhindra ohälsa.  

Under studietiden inom folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola har ett personligt 

intresse för folkhälsoarbete på samhällsnivå vuxit fram. I Sverige är folkhälsoarbetet utbrett 

och där det både såväl som inom kommuner och landsting som nationellt, arbetas med 

folkhälsofrågor för att förbättra befolkningens hälsa. Åland däremot, som är en självstyrd ö 

tillhörande Finland, där finns inte denna tydlighet med folkhälsoarbete. En tanke med denna 

studie är att ta reda på hur folkhälsoarbetet är organiserat på Åland och att studien ska 

kunna ge kunskap om folkhälsoarbetets betydelse för befolkningen på Åland. 

2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa  

Hälsobegreppet har ändrats och utvecklats från att ha haft endast syn på det medicinska till 

att innefatta även psykologiska aspekter. Den mest vanliga definitionen av hälsa kommer 

från Världshälsoorganisationen [WHO] (2006) där hälsa som menas med ”a state of 

complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or 

disability” (s. 1). Begreppet av WHO myntades år 1948 och har efter det ifrågasatts och 

utvecklats av andra, då begreppet fått kritik om att vara statiskt och svårt att uppnå. Det har 

ifrågasatts om det är rätt att benämna hälsa som fullständigt välbefinnande, vilket kan enligt 

Eriksson och Winroth (2015) tolkas som att alla andra som inte uppnår detta inte har hälsa. 

En annan definition av hälsobegreppet är enligt Brülde och Tengland (2003), som menar att 

hälsa är mångdimensionellt och ska ses utifrån olika perspektiv, så som biomedicinskt, 

holistiskt och välbefinnande. Vidare finns det även de som inkluderat livskraft, livsmod och 

handlingsförmåga att klara sina egna mål (Eriksson & Winroth, 2015). Därmed har 

definitionen utvecklats för att kunna passa både inom det vårdvetenskapliga perspektiv som 

filosofiska perspektiv.  
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Hälsan påverkas av flera olika faktorer, så kallade bestämningsfaktorer. Bestämningsfaktor 

benämns i Folkhälsovetenskapligt lexikon enligt ”varje faktor som påverkar hälsotillståndet 

eller andra karakteristika som studeras” (Janlert, 2000, s. 38). Dahlgren och Whitehead 

(1991) förklarar att de största bestämningsfaktorerna för hälsan kan ses i olika nivåer, som 

överlappar varandra (figur 1.).  

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer enligt Dahlgren och Whitehead (1991).  

Första nivån är där individen är och bestäms utefter ålder, kön och genetiska arv. Det är den 

nivån som inte går att påverka eller ändra. Därefter följer livsstilsfaktorerna, vilket innefattar 

kost, motion, rökning och liknande, som individen själv kan välja att ändra och ta egna 

beslut. Följande är det sociala nätverket, kontakter och stöd från familj, vänner, släkt och det 

lokala samhället. Näst högsta nivån är där levnadsvanor och arbetsförhållanden finns, som 

innefattar utbildning, arbetsmiljö, arbetslöshet, tillgång till hälso- och sjukvård, hushåll och 

tillgång till matproduktion. Sista nivån, som är den mest övertäckande, är det 

socioekonomiska, kulturella och miljömässiga aspekterna. Den nivån är även det som kan ses 

som möjligheter i landet där individen bor, men även hur styrning och lagar kan påverka 

nedåt i ledet. Genom att förstå hur bestämningsfaktorerna påverkar varandra och i vilken 

nivå de är, så ger det ett användbart verktyg i arbete med att skapa hälsopolicys och strategier 

i samhället. Dahlgren och Whitehead (1991) menar att policyarbete och implementering av 

insatser kan göras på de olika nivåerna, beroende på vad målet och syftet är.  

2.2 Hälsofrämjande arbete på samhällsnivå 

Hälsofrämjande arbete eller hälsopromotion har på senare tid tillkommit som begrepp och 

kopplas till hälsa. Hälsopromotion som begrepp förklarar WHO (1998) följande “Health 

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

health” (s. 1). Vidare kan hälsofrämjande och livskvalité definieras efter Eriksson och 

Lindström (2007): 

General socioeconomic, cultural 
and enviromental conditions

Living and working conditions

Social and community 
networks

Individual lifestyle 
factors

Age, sex 
and 

hereditary 
factors
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Health promotion is the process of enabling individuals, groups or societies to 

increase control over, and to improve their physical, mental, social and spiritual 

health. This could be reached by creating environments and societies characterised of 

clear structures and empowering environments where people are able to identify 

their internal and external resources, use and reuse them to realize aspirations, to 

satisfy needs, to perceive meaningfulness and to change or cope with the environment 

in a health promoting manner. (s. 943) 

Hälsofrämjande arbete innebär att arbetet är fokuserat på att skydda hälsa, skapa insatser för 

förebyggande av sjukdom, undvika risker för ohälsa, främja hälsa samt informera och 

upplysa om vad som skapar god hälsa (Eriksson & Winroth, 2015). Det hälsofrämjande 

arbetet innebär att ta reda på vilka faktorer som påverkar hälsan på samhälls-, organisations-

, grupp- och individnivå. Arbetet är även riktat till hela befolkningen och inte specifika 

riskgrupper eller målgrupper. Därutöver är ett hälsofrämjande arbete kombinerad av flera 

olika strategier, metoder och tillvägagångssätt för att uppnå en god hälsa (Eriksson, 2015).  

Hälsofrämjande arbete på samhällsnivå kan göras på olika sätt, men det har visat att fokus 

för arbetet bör finnas på flera av hälsans bestämningsfaktorer (Greaves & Bialystok, 2011; 

Rütten, Abu-Omar, Frahsa & Morgan, 2009). På så vis kan flera faktorer påverkas och 

förbättras, i och med att hälsa inte är beroende av en faktor. Det intersektoriella samarbetet 

för att förbättra befolkningens hälsa och tillämpa hälsofrämjande insatser har även visat vara 

en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Pinto, Molnar, Shankardass, O’Campo och 

Bayoumi (2015) menar om fokus blir på endast hälso- och sjukvårdssystemet som aktör för 

hälsofrämjande arbete inte är tillräckligt och därmed behövs ett större perspektiv och 

intersektoriellt arbete tillämpas.  

Kommuner i Södra Savolax i Finland har varit med i ett projekt att öka kunskapen om 

hälsofrämjande arbete, där syftet är att implementera det hälsofrämjande tänket inom hälso- 

och sjukvården som vid beslutsfattande i kommunerna (Luukkainen, 2006). Projektet är 

ännu inte avslutat, men har visat på goda delresultat och att ett ökat samarbete mellan 

hälsosektorerna och de kommunala beslutsfattarna ger bättre arbete för en ökad hälsa och 

välfärd. Efter att projektet är slutfört är det planerat att det ska skapas en modell för 

implementering av hälsopromotion i kommuner och av styrning för folkhälsoarbete. 

2.2.1 Health in All Policies 

Konceptet Health in All Policies [HiAP] upptogs av WHO där syftet är att arbeta med hälsa 

även inom andra sektorer, som bland annat utbildning, transport, jordbruk (Green, Tones, 

Cross & Woodall, 2015). Det är för att öka det intersektoriella arbetet och undersöka 

hälsodeterminanter som i huvudsak kontrolleras med hjälp av policys och styrning från 

andra än endast hälsosektorn. HiAP innebär även att hitta de faktorer som är riskfaktorer, 

förebyggande och främjande inom alla nivåer i samhället, från individnivå till global nivå, 

men även att se till riskbeteenden som kan försämra hälsan hos individen (Lindström & 

Eriksson, 2009). HiAP som metod har även påvisat att reducera sjukvårdskostnader 

(Kickbush, 2010). Däremot anser Pinto et al. (2015) att endast den ekonomiska situationen 

och de ekonomiska effekterna inte ska få styra över insatser och åtgärder för befolkningens 
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hälsa. För att lyckas med HiAP krävs det bland annat intersektoriellt arbete och att arbetet 

görs med gemensamma mål. Problem som kan uppkomma är att det inte är tillräckligt hög 

kompatibilitet för sektorerna med störst intresse, arbetet görs endast av en sektor som ska 

göra allt arbete själv och den hälsoekonomiska aspekten, då det kan medföra ökade 

kostnader i samhället (Koivusalo, 2010). Implementering av hälsopolicys och tillämpning av 

insatser har visats ske olika beroende på länders storlek, befolkningsstruktur samt hur 

styrdokument och beslut fattas. McNaught (2003) menar att för att ta reda på hur 

hälsopolicys beslutas och implementeras, bör även landets kontext, sociopolitiska karaktär 

och policy process utredas före. En studie där McNaught (2003) undersökt hur 

hälsopolitiken och implementering av hälsopolicys fungerar på två mindre brittiska öar. 

Öarna är Anguilla och brittiska Jungfruöarna, som har en form av eget styre men är inte 

självstyrda. Resultatet visade att variationer förekom mellan öarna och att det kunde bero på 

hur deras politiskt styrande är utformat, men även hur den lokala kontexten ter sig.  

2.3 Åland 

Åland är ett självstyrt ö-samhälle och ligger geografiskt placerat mellan Finland och Sverige. I 

och med att denna studie har Åland som kontext följer här kort historik om Åland och dess 

samhällsstruktur. Ålands unika samhällsstruktur är ofta studerad världen över, då det har 

visat vara en lyckad minoritetslösning gällande den maktfördelning som finns. Det som anses 

mest unik för Ålands självstyrelse, är att det bestått under en lång tid och att Åland blev 

självstyrt och demilitariserat1 utan krig eller väpnade konflikter (Åland, u.å.) 

2.3.1 Historik och självstyrelse 

Åland tillhör Finland, men är självstyrt och demilitariserat. Ålänningarna har talat svenska 

och haft en kultur som varit snarlik den svenska sen minst 1600-talet. Åland tillhörde också 

det svenska riket, tidvis med en rätt självständig förvaltning, ända till kriget 1808–1809 då 

Sverige tvingades avstå Finland och Åland till Ryssland. När det ryska tsardömet började 

falla i spillror beslöt ålänningarna i augusti 1917 att begära återförening med det gamla 

moderlandet Sverige. Denna önskan framfördes av åländska representanter till den svenska 

kungen och regeringen och stöddes bl.a. av en massadress som hade undertecknats av en 

överväldigande majoritet av den vuxna hemmavarande befolkningen (Åland, u.å.). 

Den 6 december 1917 blev Finland en självständig republik. Från finländsk sida var man dock 

inte beredd att tillmötesgå ålänningarnas önskan om att återförenas med Sverige, utan ville i 

stället ge dem en viss form av inre självstyrelse. År 1920 antog Finlands riksdag en 

självstyrelselag som ålänningarna inte gick med på. Det resulterade i att år 1921 gjordes en 

kompromiss mellan Sverige, Finland och Åland, som är grunden för det Åland är idag och 

dess självstyrelse (Åland, u.å.). Självstyrelsen innebär att Åland är enspråkigt svenskt, har 

                                                        

1 Demilitarisering betyder att militära styrkor, militära installationer och stridförhandlingar är 
förbjudna. Området som är demilitariserat är även förbjudet att ockupera (Agrell, u.å.), som i detta fall 
gäller detta hela Åland. 
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egen flagga och ger rätt till att stifta lagar samt inneha egen budgetmakt. Den lagstiftande 

organisationen benämns lagting. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, Ålands regering. 

Ålands självstyrelse regleras i självstyrelselagen för Åland. Den kan ändras av Finlands 

riksdag i grundlagsenlig ordning men endast med Ålands lagtings samtycke. Ändringar i 

maktfördelningen mellan Åland och landet i övrigt kräver alltså att båda parter är överens 

(Åland, u.å.).  

2.3.2 Samhällsstruktur 

Landskapet består av fler än 6 700 öar och skär. Den största ön är fasta Åland vars areal 

utgör ungefär 70 procent av den totala landarealen och där bor 90% av befolkningen, 

resterande är fördelat i skärgårdskommunerna och dess tillhörande öar. Längsta avstånd på 

fasta Åland är från norr till söder 50 km och från öster till väster 45 km (Åland, u.å.).  

Den 31.12.2016 var det totala invånarantalet för Åland 29 214. Åldersstrukturen på Åland är 

snarlik som i både Sverige och Finland, vilket är andelen barn och ungdomar är ungefär 19% 

av totala befolkningen, omkring 60% är andelen i åldern 19-64 år och de över 65 år är 

omkring 21% (ÅSUB, u.å.). Befolkningen är fördelad på 16 kommuner, där de tre största 

kommunerna är Mariehamn, Jomala och Finström med 11 565, 4 757 respektive 2 594 

invånare. De tre minsta kommunerna är Sottunga, Kökar och Kumlinge med 96, 246 

respektive 308 invånare (ÅSUB, u.å.). Mariehamn är Ålands största kommun, sett till 

invånarantal, och är även Ålands enda stad. De 16 kommunerna på Åland har vardera egen 

beslutanderätt och utövas av kommunfullmäktige, som utses för fyra år genom allmänna val 

(Åland, u.å.). Inom vissa områden av kommunernas förvaltning, som t.ex. byggnadskanslier 

och socialvård kan kommunerna dela på ansvar och sammanslå tjänster med andra 

kommuner. 

2.4 Åland och hälsa 

2.4.1 Ålänningars hälsa 

Den senast publicerade folkhälsorapporten för Åland är baserad på uppgifter till och med 

2013 (Åland landskapsregering, 2015). Rapporten är en samling av data från olika databaser, 

enkäter, undersökningar och intervjuer, som ska ge en helhetsbild för befolkningens 

hälsotillstånd. Sjuklighetsindexet på Åland visar på ökad prevalens av cancer och demens 

från tidigare rapporterade siffror. Den psykiska ohälsan är generellt oförändrad. Det kan 

däremot antydas en ökning av psykisk ohälsa hos kvinnor i yngre åldrar samt barn och 

ungdomar (Ålands landskapsregering, 2015). Det har även framkommit att den psykiska 

hälsan hos de äldre har försämrats. Äldre kvinnor på Åland har visat tendens på ökad 

depression och är inte lika aktiva på att delta i de aktiviteter som erbjuds (Boman, Häggblom, 

Lundman, Nygren & Santamäki Fischer, 2016). Boman et al. (2015) menar att 

hälsopromotion inom sjukvården kunde förbättra hälsoläget hos de äldre. Däremot visar en 

studie av Eriksson, Lindström och Lilja (2007) att känslan av sammanhang är högre hos de 
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äldre än den yngre befolkningen, men var även högre för de som arbetar inom jordbruk eller 

fiskbranschen. Känslan av sammanhang innebär att individen kan klara av eventuella 

påfrestningar eller händelser om de har en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  

I Ålands folkhälsorapport om levnadsvanor visar det att alkoholkonsumtion ökar i samhället 

och den fysiska aktiviteten minskar. Det visar även att kostrelaterade riskfaktorer, så som 

fetma och övervikt, har ökat kraftigt likaså högt blodtryck. Den vanligaste dödsorsaken är 

sjukdom i cirkulationsorganen och där inräknat även hjärt-kärlsjukdomar. Den näst 

vanligaste dödsorsaken är cancer och tumörer (Ålands landskapsregering, 2015). Vidare har 

det även påvisats stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper, med relation till 

utbildningsnivå, yrke, familjesituation och kön. Däremot framhåller Ålands 

landskapsregering (2015) i rapporten att även om regionala skillnaderna finns över hela 

Finland, så har Åland det bästa hälsoläget i jämförelse med resten av Finland. 

2.4.2 Hälsofrämjande strategier på Åland 

Ålands landskapsregering (2015) förklarar att det finns ett flertal hälsofrämjande insatser 

som gjorts på Åland de senaste åren. Några av dessa insatser är ökande av 

mammografiscreening, där det just nu är kvinnor som fyllt 50 år som kallas till 

undersökning. TBE vaccinationer ges kostnadsfritt och är en del av det vaccinationsprogram 

som finns för Åland. Vaccinationen finns i och med den ökade risken för att drabbas av TBE 

från fästingar på Åland (Wahlberg, Carlsson, Granlund, Jansson, Lindén, Nyberg & Nyman, 

2006). Det har även getts ut en ny förordning om rådgivning för gravida, barn-, skol- och 

studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (Ålands 

landskapsregering, 2015). Vidare har det även inletts en kartläggning om samarbete, 

samverkan och samordning för studerandes hälsa och inlärning. Utöver dessa finns även 

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013–2016, som riktar sig mot 

alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel [ANDTS] hos barn och ungdomar under 18 år. 

Detta för att dels skapa nolltolerans mot ANDTS-frågor, men även att senarelägga 

debutåldern för alkohol, minska tobaksanvändningen och skapa ett narkotika- och 

dopingfritt samhälle på Åland (Ålands landskapsregering, 2015). 

Utöver dessa insatser har det även tagits fram ett Hälsopolitiskt program för Åland 2010–

2020, som enligt Ålands landskapsregering (2010) är ett handlingsprogram som ska ge 

grund för åtgärder och utredningar för att förbättra folkhälsan på Åland. Programmet 

framhåller vikten av ett hälsopolitiskt program och baserar sig på WHO:s Ottawadeklaration, 

HiAP, hälsans bestämningsfaktorer samt den tvärsektoriella verksamheten och delaktighet. 

Styrdokumenten är således både från internationella, nationella och åländska mål och 

strategier, där det internationella är WHO:s Hälsa21 och EU:s strategi Tillsammans för hälsa 

(Ålands landskapsregering, 2010). 
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2.5 Ålands organisation för folkhälsofrågor 

De två största myndigheterna som arbetar med folkhälsofrågor på Åland är Ålands 

landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård [ÅHS]. Utöver dessa finns även 

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, som är en stor aktör i folkhälsoarbetet ute i 

kommunerna. Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret på samhällsnivå 

medan Ålands hälso- och sjukvård och Folkhälsan på Åland är de aktörer som arbetar mera 

på grupp- och individnivå. 

2.5.1 Ålands landskapsregering 

Ålands landskapsregering är Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Den 

politiska landskapsregeringen består även av den politiskt tillsatta lantråd och ministrar, där 

ministrarna har varsina ansvarsområden och är politiskt ansvariga för varsin avdelning på 

Landskapsregeringen. Landskapsregeringen består av den allmänna förvaltningen 

innefattande avdelningarna finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- 

och kulturavdelningen, näringsavdelningen, infrastruktursavdelningen och regeringskansliet 

(Ålands landskapsregering, u.å.c). 

Social- och miljöavdelningen innefattar socialvårdsbyrån, hälso- och sjukvårdsbyrån samt 

miljöbyrån. Socialvårdsbyrån och hälso- och sjukvårdsbyrån handhar arbete med hälsa och 

omsorg på Åland. De arbetar övergripande med utveckling, planering och uppföljning av 

socialvården som hälso- och sjukvårdsverksamheten på Åland (Ålands landskapsregering, 

u.å.b). Vidare arbetar de även med lagstiftning, utarbetande av rapporter, planer och 

handlingsprogram. Arbetet utförs sektorsövergripande och samverkar mellan olika aktörer 

och är riktat till olika åldrar och livssituationer. Socialvårdsbyrån handlägger ärenden som 

gäller främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem. Hälso- och 

sjukvårdsbyrån handlägger ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av 

sjukdomar, men har även tillsynsansvar över sjukvården på Åland (Ålands 

landskapsregering, u.å.a). 

2.5.2 Ålands hälso- och sjukvård 

Ålands hälso- och sjukvård är Ålands enda sjukhus, som har huvudansvaret för den offentliga 

vården på Åland. ÅHS är placerad i Mariehamn, men har även hälsocentraler och mindre 

mottagningar i några av landsortskommunerna. Verksamheten består av hälsocentraler, 

centralsjukhus, rehabiliterings- och geriatriklinik, tandvård, hälso- och 

sjukvårdsmottagningar och psykiatriska kliniken. Vidare har ÅHS akutsjukvård, primärvård 

och specialsjukvård. Vid vissa sjukdomsfall eller allvarligare olyckor så kan patienten 

remitteras för vård till Sverige eller Finland, då ÅHS samarbetar med sjukhus i Helsingfors, 

Åbo och Uppsala. ÅHS bedriver även främjande och förebyggande arbete i form av 

rådgivning, livsstilsmottagning, vaccineringsprogram, hälsofrämjande hembesök till äldre 

och tobaksavvänjning (Ålands hälso- och sjukvård, u.å.).  
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2.5.3 Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland 

Samfundet Folkhälsan är en organisation i Finland som grundades 1921 och har 

fokusområden hälsofrämjande verksamhet och utbildning, serviceproduktion och forskning. 

Historiskt sett har Samfundet Folkhälsan gått från hälsoupplysning i hemmen till att idag 

vara en modern mångfacetterad social- och hälsovårdsorganisation för Svenskfinland 

(Folkhälsan, u.å.c). Syftet med samfundet var att förbättra folkhälsan i Finland och uppnås 

genom att skapa en organisation som kombinerar expertisen och medborgarna. Idag är 

Folkhälsans vision att vara stöd för hälsofrämjande verksamhet och arbeta med både 

prevention som promotion i samhället (Folkhälsan, u.å.c). Samfundet Folkhälsan har 

utvecklats och består även av underorganisationer som bland annat aktiebolagsformer, 

förbund och föreningar (Folkhälsan, u.å.d).  

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland är ett förbund som i sin tur har 16 lokala 

föreningar i Ålands kommuner. På Åland finns även aktiebolaget Folkhälsans allaktivitetshus 

på Åland Ab, som tillhandahåller bostäder som är handikappanpassade och senioranpassade, 

daghem, äldreomsorg, grupphem för personer med demens, dagcenter för de äldre boende, 

restaurang, terapibassäng och gymnastiksal samt olika former av kursverksamhet 

(Folkhälsan, u.å.a). Folkhälsan på Åland är även den organisation som tillhandahåller och 

ordnar simskolor runtom på Åland (Folkhälsan u.å.b). Vidare har Folkhälsan på Åland ett 

samarbete med Studerandehälsan på Åland, för att nå unga i skolan, där de pratar om 

mobbning, sexuella trakasserier och könsdiskriminering. De har även fritidsaktiviteter för 

högstadieelever i form av tjej- och killgrupper, där Folkhälsan är som ett stöd för de unga. 

Rådgivning för familjer och inom ekonomi är en annan del som Folkhälsan på Åland arbetar 

med (Folkhälsan, u.å.b).  

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Till denna studie har de sju vägledande principerna för hälsofrämjande arbete valts som 

teoretiskt perspektiv, då det ger en övergripande förståelse av det hälsofrämjande arbetet och 

vilka delar som bör ingå för ett lyckat hälsofrämjande arbete.  

2.6.1 De sju vägledande principerna 

För det hälsofrämjande arbetet finns det vissa grundläggande principer som utgör en 

referensram. Sju vägledande principerna presenteras av Rootman (2001) och grundar sig på 

ett samarbete med WHO. Principerna är empowerment, deltagande, holistiskt, 

intersektoriell, jämlikhet, hållbar utveckling och flera strategier. Empowerment innebär att 

individerna och det lokala samhället ska få möjlighet till mer makt för de personliga, 

socioekonomiska och miljömässiga faktorer som kan påverka deras hälsa och hälsoläge. 

Genom att alla berörda involveras vid alla steg i arbetsprocessen för hälsofrämjande arbete så 

ges det möjlighet till deltagande. Det holistiska innebär att hälsa ska ses som helhet och inte 

bara fokusera på den fysiska hälsan, utan även mentala, sociala och spirituella hälsan. Det 

holistiska synsättet i ett folkhälsoperspektiv inom hälso- och sjukvården har visat ge en 
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positiv effekt för hälsoarbetet. Individen som söker vård kan ses i flera olika kontext, så som 

fysiskt, psykiskt, socialt och spirituellt (Berg & Sarvimäki, 2003). Greaves och Bialystok 

(2011) menar att det intersektoriella arbetet även bör ske med andra organisationer och 

myndigheter som inte är direkt kopplade med hälsofrågor. Intersektoriellt arbete uppfylls 

genom att involvera andra myndigheter och sektorer i samhället som kan vara relevanta för 

arbetet och hälsan. Vidare ska det hälsofrämjande arbetet innebära social rättvisa och 

jämlikhet för alla. Hållbar utveckling inom hälsofrämjande arbete menas med att de 

förändringar som sker för individen och samhället, ska fortsätta förändras och arbetet kunna 

fortsätta även efter att insatserna är gjord och stödinsatser upphört. Slutligen ska 

hälsofrämjande arbete innefattas av flera strategier. Genom att använda flera olika strategier 

i kombination med varandra ger en möjlighet att nå flera och nå lyckat resultat. Strategierna 

kan vara till exempel policyutveckling, samhällsutveckling, utbildning, lagstiftning och 

kommunikation (Rootman, 2001).  

2.7 Problemformulering 

Hälsofrämjande arbete innefattar flera olika delar, som alla utgör en grund i att nå de mål 

som är uppsatta. Arbetet kan göras med inriktning till individer, grupper i samhället och en 

hel befolkning. För att befolkningens hälsa ska främjas och förbättras behövs det bland annat 

kunskap, samarbete och arbete efter gemensamma mål. Därför är det viktigt att denna studie 

görs, för att ta reda på hur folkhälsoarbetet är på Åland. Förhoppning är att denna studie ska 

kunna ge en förståelse för folkhälsoarbete på Åland, tydliggöra hur arbetet är organiserat och 

väcka intresse för vidare utveckling av det hälsofrämjande arbetet. 

3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom hälsoarbete uppfattar 

organiseringen och förutsättningarna för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet på Åland. För 

att besvara syftet har följande frågeställningar ställts: 

• Hur uppfattar de yrkesverksamma att folkhälsoarbetet på Åland bedrivs? 

• Hur arbetar de olika aktörerna för att främja befolkningens hälsa? 

• Hur kan det hälsofrämjande arbetet utvecklas? 
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4 METOD 

4.1 Studiedesign  

Problemformuleringen grundades i vad som framkom i bakgrunden och med författarens 

eget intresse för ämnet, för att få en förståelse hur folkhälsoarbetet organiseras på Åland. Till 

denna undersökning har en kvalitativ metod använts för att besvara syfte och 

frågeställningar. Den kvalitativa metoden används för att få fram bland annat individers 

uppfattningar, erfarenheter och egna åsikter om ett ämne eller område som ska undersökas 

(Bryman, 2011). En vanlig metod för datainsamling inom den kvalitativa forskningen är att 

använda sig av intervjuer. För att få fram de yrkesverksammas uppfattningar och 

erfarenheter har undersökningen därmed gjorts med hjälp av intervjuer.  

4.2 Urval  

Urvalet gjordes enligt principerna för ett målinriktat urval, där kriterierna var att personen 

skulle jobba med någon form av folkhälsofrågor på samhällsnivå på Åland. Det målinriktade 

urvalet innebär att de utvalda individerna för undersökningen görs efter hur relevanta 

intervjupersonerna är för problemformuleringen (Bryman, 2011). Två veckor före första 

intervjudag skickades en förfrågan ut per mail om deltagande i intervju till de tre 

organisationerna, Ålands landskapsregering, ÅHS och Folkhälsan på Åland. Förfrågan om 

deltagande skickades direkt till utvalda personer, som hade ett arbete som kan kopplas till 

folkhälsan och det hälsofrämjande arbetet. Personernas kontaktuppgifter fanns att få tag på 

via organisationernas hemsidor. Totalt 21 personer från de tre organisationerna tillfrågades 

om deltagande i intervju och fem av dessa tackade ja till att delta i undersökningen. Det var 

både män och kvinnor med i urvalet och de har alla olika bakgrund, arbetsuppgifter, ålder 

och hur länge de arbetat på arbetsplatsen. En intervjuperson avbokade sin intervju på grund 

av sjukdom. Det resulterade i att fyra deltagare ingick i studien och de representerade 

organisationerna Ålands landskapsregering och ÅHS. Det resulterade i att urvalet bestod av 

endast tjänstemän. 

4.3 Datainsamling 

Det avsattes sju dagar för genomförande av intervjuerna. Innan intervjun skickades ett 

missivbrev (bilaga A) ut till deltagarna och detta gavs även ut i pappersformat vid 

intervjutillfället. Missivbrevet används för att ge deltagarna information om studien, vad 

syftet är, hur materialet ska behandlas och kan även användas som en möjlighet till att 

motivera individerna att delta i studien eller undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 

Deltagarna valde frivilligt att delta i studien och de hade även möjlighet att avbryta sin 

medverkan i studien, om de så ville. Till intervjuerna hade en intervjuguide (bilaga B) gjorts 

upp som stöddokument att följa under intervjuns gång. Intervjuguiden gjordes för att kunna 
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följa en semistrukturerad intervju, då Bryman (2011) förklarar att den semistrukturerade 

intervjun ger möjlighet till att ställa öppna frågor och ha en utvecklingsmöjlighet med 

följdfrågor beroende på vad för svar som ges under intervjun. Intervjuguiden (bilaga B) 

delades upp i tre teman kopplade till frågeställningarna, vilket var folkhälsoarbete på Åland, 

samverkan och utveckling. Frågorna utformades med grund från de sju principerna, där mest 

fokus var på empowerment, deltagande, det intersektoriella arbetet och strategier för det 

hälsofrämjande arbetet på Åland. Därtill lades öppningsfrågor till, där intervjupersonerna 

fick berätta vad det hade för utbildning, vad de jobbar som och vad deras arbetsuppgifter är. 

Därefter fick de berätta vad begreppen hälsa, hälsofrämjande och folkhälsa betyder för dem. 

Avslutande frågor fanns även med där intervjupersonen fick tillägga något mer, dela med sig 

av egna erfarenheter eller om de önskade tillägga något på någon fråga eller ändra sitt svar. 

Intervjuerna med tre av intervjupersonerna gjordes på deras arbetsplats och en intervju 

skedde hemma hos intervjupersonen. Val av plats för intervjun gjordes enligt 

överenskommelse och efter intervjupersonens önskemål. Alla intervjuer genomfördes under 

arbetstid, vilket gjorde att intervjupersonen själv fick bestämma dag, tid och plats för 

intervjun för att kunna passa dennes schema. Intervjuerna på arbetsplatserna genomfördes i 

enskilt rum där endast författaren, som var intervjuare, och intervjupersonen befann sig. 

Detsamma gällde även intervjun som genomfördes hemma hos intervjupersonen. 

Intervjuerna genomfördes utan avbrott eller störande ljud från omgivningen. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon, för att sedan transkriberas. Enligt Bryman (2011) 

görs transkribering av intervjuer för att återskapa samtal till text och för att vara underlag till 

analys. Det insamlade materialet transkriberades med hjälp av datorprogrammet InqScribe 

version 2.2.3.258, för att underlätta arbetet och få direkta tidsangivelser på utskrifterna. Vid 

transkriberingen skrevs det som sades ordagrant och det gjordes inga noteringar om pauser, 

suckar eller andra ljud. Intervjuerna varade mellan 23 – 47 minuter vardera. Det resulterade 

i att den totala tiden för det inspelade materialet blev 133 minuter och det transkriberade 

materialet blev 37 sidor. 

4.4 Analys  

Analysering av det insamlade materialet valdes att göras enligt en manifest innehållsanalys. 

Den manifesta innehållsanalysen innebär enligt Graneheim och Lundman (2003) att det är 

vad som har sagts som är av väsentlighet och värde för resultatet. Den manifesta 

innehållsanalysen har inte fokus på underliggande meningar i det personen berättar, vilket 

det är för latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003). Vid transkriberingen 

avidentifierades intervjupersonerna och benämndes som IP1, IP2 o.s.v. Det transkriberade 

materialet lästes igenom i sin helhet för att få en uppfattning om vad som sagts och få en 

förståelse över vad intervjupersonerna berättat. Därefter markerades meningsbärande 

enheter i det transkriberade materialet, som kunde kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. Meningsbärande enheter kan bestå av delar av ett stycke, citat eller 

meningar som forskaren ser som kopplingar mellan det som intervjupersonerna sagt eller 

koppling till specifikt ämne (Graneheim & Lundman, 2003). Sedan gjordes de om till 

kondenserande meningsenheter och koder. Kondensering görs enligt Graneheim och 
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Lundman (2003) för att minska ner den meningsbärande enheten och lyfta de viktigaste 

delarna och koderna beskriver enheternas innehåll. Därefter granskades koderna för att se 

vilket samband eller skillnader de hade och som kunde bilda underkategorier. 

Underkategorierna benämndes med passande beskrivning om innehållet, vilket resulterade i 

att underkategorierna blev samarbete, delaktighet, organisationer som arbetar med 

folkhälsofrågor, politisk styrning, prioriterade folkhälsofrågor, organisering av arbete och 

hälsofrämjande insatser. I och med intervjuguiden och intervjufrågorna redan i förväg hade 

utgjorts av tre teman, så matchades dessa teman med tre kategorier; samverkan, uppfattning 

om folkhälsoarbete och utveckling av hälsofrämjande arbete. Kategorin samverkan bestod av 

underkategorierna samarbete och delaktighet. Kategorin uppfattning om folkhälsoarbete 

bestod av organisationer som arbetar med folkhälsofrågor och politisk styrning. Tredje 

kategorin utveckling av hälsofrämjande arbete bestod av underkategorierna prioriterade 

folkhälsofrågor, organisering av arbete och hälsofrämjande insatser. Att använda kategorier 

och underkategorier är ett vanligt arbetssätt vid manifest innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2003). I tabell 1 visas exempel på hur meningskondenseringen och analysen 

gjorts.  

Tabell 1. Exempel på meningskondensering och analys. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserande 

meningsenhet 

Koder Underkategori Kategori 

”...man ska prioritera den 
här åldersgruppen 
eftersom man ska fortsätta 
och ännu mera satsa på 
den eftersom det finns på 
nått sätt så mycket att 
vinna där. Om man bara 
håller om dom här 
människorna hålls friska 
eller friskare med 
upplysning och aktiviteter 
som stimulerar hälsan…” 

Prioritering av 
åldersgruppen för 
att det finns 
vinster med att 
hålla de 
människor friska 
med upplysning 
och aktivitet 

Genom 
upplysning och 
aktiviteter för 
åldersgrupper gör 
de friskare 

Hälsofrämjande 
insatser  

Utveckling av 
hälsofrämjande 
arbete 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att bedöma studiens kvalitet värderades trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet förklaras av Bryman (2011) att det 

resultat som forskaren kommer fram till i studien är avgörande om hur väl det accepteras hos 

andra och att resultatet återger den sociala verklighet som studeras. Vidare ses trovärdighet 

som en intern validitet, som innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

observationer och det teoretiska. Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna appliceras 

till en annan miljö. Inom det kvalitativa är överförbarheten mer fokuserad på djupet och 

fokus finns på det unika (Bryman, 2011). Pålitlighet menas med att forskningsprocessen är 
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tydligt beskriven och innefattar alla faser, så som problemformulering, urval, 

intervjuutskrifter, redogörelse för analys och så vidare (Bryman, 2011). Detta skapar ett mer 

granskande synsätt för att kontrollera om studien uppfyller alla delar i en forskningsprocess 

och att studien i sin helhet är pålitlig. Den sista kvalitetskriterier, som är möjligheten att 

styrka och konfirmera, förklarar Bryman (2011) att forskaren handlar i god tro och inte 

medvetet styrt eller manipulerat svar som givits. Vidare ska forskaren även säkerställa att 

denne varit objektiv i sin bedömning och inte låtit personliga värderingar påverka resultatet. 

Till denna studie har trovärdigheten säkerställts genom att dels insamlat material är 

trovärdiga, vad gäller både litteratur och tidigare genomförd forskning. Utöver detta har 

resultatet återgivits och citat från intervjupersonerna stärkt resultatredovisningen. 

Överförbarhet stärks genom beskrivning av studiens kontext och urval, men även att den 

använda teorin och kopplingen till studiens resultat ska kunna gå att generalisera till 

liknande kontext. Det är även beskriven metod och forskningsprocess, vilket gör studien 

pålitlig. Slutligen har författaren till denna studie inte manipulerat svar, resultat och varit 

objektiv vid både analys av den insamlade data och vid genomförande av intervjuerna.  

4.6 Etiska aspekter  

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning består av 

fyra allmänna huvudkrav, som kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

innefattar att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien eller 

undersökningen, att deltagandet är frivilligt, vad uppgifterna ska användas till och att 

deltagarna har möjlighet att avbryta under pågående undersökning. Det går även in på 

samtyckeskravet där deltagare själva får bestämma om de vill vara med eller inte. Om 

deltagaren väljer att avbryta sin medverkan, får inte forskaren med påtryckningar få 

deltagaren att fortsätta (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna fick missivbrevet (bilaga A) före 

intervjun och samtycke gavs muntligt i samband med intervjun. Alla personuppgifter och 

uppgifter som framkommer i en undersökning, får ej ges vidare till obehöriga eller att svar 

kan härledas tillbaka till deltagaren. Detta är de krav som ingår i konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har allt material kodats genom att använda 

benämningen intervjupersonen och IP1, IP2 o.s.v. vid redovisandet av resultatet. Slutligen är 

det nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas och som deltagarna gett sitt 

samtyckte till att delta i, får ej användas i annan forskning eller ges vidare till icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Efter att denna studie är klar kommer allt 

insamlat material att raderas och inte komma att kunna användas vidare för andra studier. 
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5 RESULTAT 

5.1 Uppfattningar om folkhälsoarbete 

5.1.1 Organisationer som jobbar med folkhälsoarbete 

Intervjupersonerna jobbade på antingen Ålands landskapsregering eller ÅHS och hade olika 

uppgifter som kan kopplas till folkhälsoarbetet på Åland. Arbetsuppgifterna var både för 

individer och grupper inom olika åldersgrupper, riskgrupper och samhällsgrupper, men även 

strategisk planering av hälsoarbete och uppföljning förekom hos vissa av personernas 

arbetsuppgifter. ÅHS arbetar även med ett projekt kallat Tobakskampen, för mål att minska 

tobaksanvändningen på Åland, som är en del att Ålands landskapsregerings vision om att 

hela Åland ska vara rökfritt, vilket innebär att under 2% av Ålands befolkning röker. Detta 

mål är satt att uppnås till år 2030. Tobakskampen erbjuder gratis tobaks- och rökavvänjning, 

men det framkom även att de inte bara fokuserar på rökning eller tobaksanvändningen, utan 

även ger råd och hjälp om kost, motion och sömn. Vid frågan om intervjupersonerna känner 

till andra aktörer och/eller organisationer som arbetar med folkhälsofrågor så gavs mest 

exempel på frivilliga organisationer, så som föreningar och samfund. ”Handikampen är en 

samlingsorganisation för bland annat diabetesföreningar, hjärtföreningar och 

cancerföreningar. Dom är förstås specialiserade till en sjukdom, men är en kontakt och hjälp 

grupp för de som har sjukdomar” (IP1). 

5.1.2 Politisk styrning 

Vidare ansåg några av intervjupersonerna att det var politikernas ansvar att ta hand om och 

planera folkhälsoarbetet, men att det inte alltid uppfylls och det finns brister i den långsiktiga 

planeringen. Det sades vid intervjuerna att det hälsofrämjande arbetet visar oftast resultat 

först efter flera år, vilket politikerna inte ser eller förstår. Politikerna måste därmed tänka 

mera långsiktigt, ha tålamod att vänta på resultat och att inte fokusera på kostnaderna för det 

hälsofrämjande arbetet, då det i slutändan jämnar ut sig och medför hälsovinster i stället.  

I de flesta fall är folkhälsoarbetet styrt efter satta lagar, politiska handlingsprogram eller mål. 

Främst är det aktuella regeringsprogram som det arbetas efter, även om tidigare uppgjorda 

projekt och program finns. Arbetet efter uppsatta lagar, mål och handlingsplaner berättar 

intervjupersonerna att det inte alltid fungerar bra. Arbetet efter uppsatta lagar, mål och 

handlingsplaner berättar intervjupersonerna att det inte alltid fungerar bra.  

Det är ju lagstadgad verksamhet sedan cirka fyra år tillbaka, kanske fem 

[…] jag har försökt trycka på sedan jag började här att den skulle få mera 

tid, men det har inte blivit hörsamt och jag har inte fått mera resurser. 

(IP3)  

Det uttrycktes även att Ålands hälsopolitiska program 2010-2020 inte används aktivt i 

arbetet. En anledning till det förklarades att det inte ses som ett levande dokument och då det 
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sker politiska skiften genom mandatperioder så ändras även fokus och målsättningar. Detta 

gör så att regeringsprogrammen förändras och då blir även det praktiska arbetet för 

tjänstemännen annorlunda, som därmed måste rätta sig efter regeringens nya mål. I och med 

att Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom bland annat tobaks- och alkohollagarna, så 

upplevde de i sitt arbete det som en fördel med folkhälsoarbetet på Åland. Däremot sa en 

intervjuperson att ”…folkhälsan är något som man inte endast kan styra med 

lagstiftningen…” (IP2). 

5.2 Samverkan i arbetet 

Samverkan har i detta resultat baserats både av delaktighet och empowerment, men även 

samarbetet inom organisationer, mellan organisationer och myndigheter, kommuner och 

aktörer i samhället. 

5.2.1 Delaktighet 

Inom intervjupersonernas arbete med olika hälsofrågor så uppgav flera att deras målgrupper 

inte har möjlighet till att vara delaktiga i arbetet, hur arbetet planeras eller på annat sätt 

kunna vara med och påverka arbetet. De flesta av intervjupersonerna sa att deras målgrupp i 

deras arbete inte har möjlighet till att vara delaktiga i arbetet. Däremot berättade en 

intervjuperson att i dennes arbete finns det möjligheter för de berörda personerna i arbetet 

att kunna ge idéer, förslag och komma med förändringar i arbetet som görs och berättar: 

Jag tycker att alla individer som deltar i det här antingen individuellt 

eller i grupp, även med skolbarnen, så får alla säga och uttrycka sina 

önskemål och funderingar. Samtidigt önskar vi också av våra individuella 

grupper skulle ge feedback, så att vi kan utveckla och förbättra 

verksamheten. (IP4) 

Det som framkom om delaktighet och empowerment hos deltagarna och de berörda i t.ex. 

projekt, var att det bör ges mer möjlighet att vara med att påverka beslut, insatser och 

liknande. Detta då uppfattningen var att möjligheterna till delaktigheten och empowerment 

är begränsad i arbetet. Dels kunde det bero på intervjupersonernas arbetsuppgifter, då det 

var väldigt blandat med om de arbetade i direkt kontakt med målgruppen eller om det var 

mer strategiskt arbete. I vissa fall berättade intervjupersonerna att de ansåg att det fanns ett 

hinder för delaktighet hos målgruppen, då arbetet antingen var lagstadgat eller redan 

beslutat från högre nivå, vilket gav arbetet en så kallad top-down styrning. I och med att 

arbetsuppgifterna oftast är baserade på gällande lagar, så ansåg flera av intervjupersonerna 

att det ändå utgjorde en trygghet i arbetet. De berättade även att de själva på grund av deras 

yrkesprofession och expertis kan få viss möjlighet att själva vara delaktiga i politiska beslut 

och lagstiftning. 

Förstås har vi blivit hörda då innan man tog beslut och slog fast lagarna. 

Man ville ha våran åsikt och vi har sagt vad vi har sagt. Vi vill jätte gärna 
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ha en klarhet liksom i vilka ramar vi kan röra oss, att vi känner en 

trygghet inom vårt arbete. Vi har lagen bakom oss. (IP4) 

5.2.2 Samarbete 

Samarbetet både med interna och externa aktörer i intervjupersonernas arbete är för det 

mesta bra. Samarbete och samverkan mellan organisationer, inom myndigheter och externa 

aktörer ansågs kunna förbättras. Det har framkommit av intervjuerna att det borde vara 

tätare samarbete för att undvika risken att ingen faller emellan och att det kunde bli bättre 

samarbete. Samarbetet borde finnas mellan flera myndigheter som berörs, men även att alla 

ska jobba tillsammans för att förbättra situationer för människor i samhället. Vidare ansåg en 

intervjuperson att samarbetet med andra myndigheter att det kunde upplevas som stramt 

och det inte alltid var enkelt att få fram budskap, få kontakt med personer eller att få till skott 

insatser som borde göras. Vidare ansåg en intervjuperson att samarbetet borde gå mera ihop 

och skapa möjligheter till att överskrida gränserna, både internt och externt.  

Den är förstås baserad på kunskap och kompetens och det ledet till att den 

som känner till det här ärendet dom samlas ihop till en enhet […] Det är 

det globala fenomenet och det varit ganska underligt att här på holmen är 

det samma principer […] Här är det mer markant att det finns olika 

enheter som inte talar med varann. (IP2) 

Samarbete och samverkan med flera för att uppnå hälsofrämjande insatser i samhället kunde 

även ses som en möjlighet till utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Det som sades om till 

exempel Tobakskampen som projekt, så uttrycktes det att samarbetet med kommunerna 

hade kunnat förbättras och stärkas. För att Åland ska kunna uppnå målet om att under 2% av 

befolkning är rökfri till år 2030, krävs mer arbete av kommunerna på Åland att tillämpa och 

ta till sig riktlinjer och arbete för att minska rökning och tobaksanvändning, både inom 

kommunernas arbetsplatser, men även aktivt arbeta för att sprida information till 

kommuninvånarna. Vidare framkom det även att ett ökat samarbete önskades även med 

frivilliga organisationer, så som att öka fysisk aktivitet och att ge alla möjlighet till att delta i 

aktiviteter, som inte kostar. Här ansågs det saknas gemensamt arbete för samma mål, då det 

kunde ses som att de flesta väljer att arbeta för sig själva och inte bygga broar mellan 

verksamheter. 

5.3 Utveckling inom hälsofrämjande arbete 

5.3.1 Prioriterade folkhälsofrågor 

När frågan om vilket område inom folkhälsofrågor som intervjupersonerna anser att det 

borde satsas mera på, var det flera förslag om prioriterade områden. Tre av 

intervjupersonerna angav att de själva ser att de prioriterade områdena inom folkhälsofrågor 

är alkohol, droger, fetma och äldres hälsa. Utöver dessa sades det även att inaktiviteten i alla 

åldrar borde satsas på att åtgärdas. Förslag på åtgärder sades var att öka det politiska 
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engagemanget, ta fram fler beslut som främjar hälsan men även att på något vis uppmuntra 

befolkningen till en hälsosammare livsstil och välja hälsosamma levnadsvanor. Vidare fanns 

förslag på uppföljningar och hälsokontroller för riskgrupper i samhället, men även för 

personer som bor där det är begränsad tillgång till hälso- och sjukvården. På så vis kunde det 

ge mer integrering och undvika ojämlikhet i hälsa i samhället och kunna inkludera alla i 

arbetet. IP1 ansåg att individen bör ta hand om sin egen hälsa men sa även att ”det är ju att 

försöka peppa upp och ha olika kampanjer, som kan komma från ÅHS, landskapsregeringen 

eller kommunerna” (IP1). Satsningar inom äldreomsorgen och äldrevården ansågs vara ett 

annat område att utveckla. Motivering till att satsa på de äldres hälsa var dels för att 

åldersprofilen förändras ganska snabbt på Åland, det kan ses som en investering för de äldre 

då de har möjlighet att leva ett friskare liv även upp i åldrarna och att de äldre ska få 

möjlighet att bo hemma så länge som möjligt. Det uttrycktes även att om det inte tas till 

åtgärder för de äldre, kan det finnas en risk att det medför högre kostnader för de äldre i 

samhället och då finns det inte den ekonomiska möjligheten att åtgärda eventuella 

folkhälsoproblem hos de yngre. 

5.3.2 Hälsofrämjande insatser 

I och med att Åland är ett litet samhälle anses det vara till fördel för utveckling av 

hälsofrämjande arbete och insatser för samhället. Den småskalighet som Åland har kunde 

utnyttjas genom att det är lätt att nå befolkningen med information genom de lokala 

tidningarna och media.  Även om Åland är litet fanns det även de som ansåg att det kunde 

finnas hinder att kunna nå ut till befolkningen eller vissa grupper som behöver det som mest.  

En annan intervjuperson anser även att bara för att Åland är litet, betyder det inte att det är 

lättare varken för samarbetet eller folkhälsoarbetet i samhället. ”Vi är 30 000 här på Åland, 

men det hjälper inte att det skulle vara bättre och jag undrar om det kan vara några skäl till 

att utveckla det” (IP2). Vidare kan just ojämlikheten i samhället vara ett hinder för 

hälsofrämjande arbete, på grund av Åland geografiska samhälle.  

Kritiskt hinder för lyckat folkhälsoarbete är ojämlikhet i befolkningen, 

därför att det finns en risk för utplacering och de utlokaliserade 

subgrupperna. De här små byarna tar hand om sina invånare men det 

finns alltid de som är utplacerade på några holmar som kanske inte nås. 

(IP2)  

Ålands geografi och befolkning som är utspridda i flera kommuner och på öar i skärgården, 

ansågs kunna skapa problem både för den uppsökande vården, men även att insatser i 

kommunerna kunde bli olika. Kommuner som inte tillämpar eller har den ekonomiska 

möjligheten till att tillämpa vissa hälsofrämjande insatser kan då ge en ojämlikhet och 

därmed blir insatserna jämlikt för hela befolkningen. 

För att hälsofrämjande arbete och projekt ska vara lyckat ansågs det vara viktigt att arbetet är 

hållbart och att det kan fortgå. De upplevde att det skapas flera projekt, det finns flera 

satsningar för hälsan i samhället, men det är ingen som fortsätter arbetet när det är klart. 

Hållbarhetsutvecklingen i folkhälsoarbetet ses därmed som bristande och det fanns flera 

insatser i samhället som inte fortsätter efter projektets avslut. Att det hälsofrämjande arbetet 
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skulle vara separerat från annat arbete i samhället ansågs även vara en negativ aspekt för 

Ålands befolknings utveckling, då det bästa ansågs vara att flera organisationer i samhället 

skulle inkludera hälsofrämjande och förebyggande arbete i deras planering och insatser i 

samhället. Det uttrycktes även de som är operativt verksamma även ska kunna ha hand om 

det förebyggande arbetet. För att hälsofrämjande arbete på Åland ska kunna utvecklas ansågs 

det behöva mera samarbete, tätare kontakter, mera insatser för större grupper som inte 

kostar och att det bör finnas någon som driver frågan i samhället. Det framkom även att det 

skulle behöva skapas gemensamma riktlinjer för arbetet i samhället, vilket det ansågs saknas 

just nu. IP4 sa ”alltså generella riktlinjer som olika organisatörer kan ta till sig och använda 

sig av helt enkelt”. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod och datainsamlingen gjordes med hjälp av 

intervjuer. Intervjuer används vanligtvis för att få fram till exempel upplevelser eller 

erfarenheter (Bryman, 2011). För studiens syfte ansågs den kvalitativa metoden och 

intervjuer som det självklara valet. Det kunde även ha kompletterats med ytterligare 

litteraturstudie eller analys av offentliga dokument, men med den tidsram som fanns, var det 

inte möjligt att hinna med.  

6.1.1 Urval 

Det målinriktade urvalet för studien innebar att det medvetet valdes att rekrytera deltagare 

från de tre organisationerna Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård samt 

Folkhälsan på Åland. Det målinriktade urvalet kunde ha medfört att några viktiga aktörer för 

hälsofrämjande arbete på Åland kunde ha missats. Urvalet gjordes endast på basen av den 

kunskap författaren innehade och den information som fanns att tillgå. Genom målinriktat 

urval är det forskaren som medvetet väljer deltagare eller fall till en undersökning, som väljer 

för att passa undersökningens mål, syfte och att hitta representativa deltagare (Bryman, 

2011). Detta kan leda till att forskaren medvetet väljer bort deltagare eller fall som denne inte 

anser att passar, men i själva verket kanske besitter den information som behövs till studien. 

I och med att det inte finns en specifik organisation eller arbetsplats som bara arbetar med 

folkhälsoarbete, liknande Folkhälsomyndigheten i Sverige, så gjordes valet att hitta personer 

från flera organisationer. En annan möjlighet hade varit att inkludera kommunernas arbete, 

men då Åland har 16 kommuner, hade det varit resurskrävande och ej genomförbart för 

denna studie. En annan form av urval hade varit att använda så kallat snöbollsurval, vilket 

innebär att deltagare får rekrytera eller tipsa om andra deltagare till studien (Bryman, 2011). 

Detta hade kunnat ge en större bredd av deltagare, men även kanske hitta deltagare som 
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kunde medföra mera till resultatet. Det kunde konstateras efter att resultatet av klart, att 

snöbollsurval som urvalsmetod hade eventuellt varit bättre att använda till denna studie, 

men på grund av kunskapen hos författaren användes målinriktat urval i stället.  

I denna studie var det en intervjuperson som avbokade sin intervju, vilket blev att ses som ett 

bortfall. Då det var begränsat om tid för att hitta en ny intervjuperson och täcka bortfallet, så 

var det inte möjligt att genomföra. Det totala antalet intervjuer blev fyra, vilket kan ses som 

få intervjuer och resultatet därmed inte kan sägas vara representativt till en större grupp. Det 

kan även ha påverkat resultatet, genom att relevant information har gått förlorat eller att det 

hade kunnat tillföra något mera till resultatet. Flera deltagare i en kvalitativ studie kan 

medföra en mättnad till resultatet (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2013) menar 

däremot att flera intervjuer inte per automatik gör resultatet bättre, utan det handlar om 

innehållet och vad som berättas som utgör resultatet. Till denna studie var det endast viktigt 

att veta hur upplevelserna och kunskaperna är hos intervjupersonerna om just 

hälsofrämjande arbete och folkhälsoarbete.  

6.1.2 Intervjuer som metod 

Intervjuguiden som användes, följdes åt i samma ordning i alla intervjuer. Däremot gjorde 

ingen test av intervjuguiden före första intervju, så som en pilotstudie. En pilotstudie är 

användbart för att pröva en teknik eller upplägg inför en studie (Patel & Davidson, 2011). 

Intervjuguiden utformades för att kunna passa olika professioner och om de arbetar på 

individ-, grupp- eller samhällsnivå. Om intervjuguiden skulle ha testats före, kunde det 

resultera i ändring i intervjufrågor eller upplägg. Efter att intervjuerna genomförts ansågs 

intervjuguiden som ett bra verktyg och stöd under intervjuerna.  

Att använda intervjuer som data kan även ha sina nackdelar, då det beror på personen som 

intervjuas, dennes kunskap om ämnet det berör, hur mycket personen väljer att dela med sig 

av eller om det personen berättar är sant. Därmed kan det även ge påverkan för vad resultatet 

visar. Forskarens roll vid intervjuundersökningar är att denne ska ha både kunskap om 

område och de etiska aspekterna, men även att resultatet ska återge en representativ och 

korrekt bild av det undersökta området (Kvale & Brinkman, 2013). 

6.1.3 Kvalitetskriteriediskussion 

Studiens kvalitetskriterier bedömdes efter det Bryman (2011) förklarar är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Vad gäller trovärdigheten i 

denna studie kan det ses som uppfyllt, genom att tidigare granskat material är både 

vetenskapligt baserat och resultatet ger en återspegling av det som avses att studeras. En 

ytterligare förstärkning av trovärdigheten i denna studie, hade varit att minst en till 

oberoende person hade analyserat det insamlade materialet. Återspegling har gjorts genom 

att ha med citat i resultatet, vilket styrker det som sagts. Under intervjuerna gjordes ställdes 

några bekräftande frågor, som till exempel ”Uppfattar jag dig rätt att du tycker så här…?” 

eller ”Så du menar att…?”, för att kontrollera att det intervjupersonen sagt förmedlats rätt till 

intervjuaren. På så vis ger det en försäkran om att överensstämmelse mellan det 
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uppfattningar som getts och en förtydligande till resultatet och är en del av 

respondentvalidering (Bryman, 2011).  

I och med att denna studie är begränsad till få antal deltagare, kan överförbarheten vara svår 

att uppnå. Inom det kvalitativa är det oftast upplevelser och individers berättelser som är till 

grund för resultatet, vilket kan skilja sig från individ till individ (Bryman, 2011). Inom 

kvalitativa studier är det oftast svårt att generalisera resultatet, som Bryman (2011) 

framhåller är ett problem. Anledningen till problem med generalisering av resultatet är för 

att de deltagare som ingår i en kvalitativ studie oftast inte är representativ för en population, 

utan resultatet ska ses som att generalisera teorin i stället för population. Därav anser 

författaren till denna studie att det kunde gå att ligga till grund för fortsatt arbete inom 

kommunerna på Åland, då denna studie visar på de möjligheter som finns att arbeta med 

inom det hälsofrämjande arbetet samt hur arbetet görs idag. 

Forskningsprocessens alla delar är väl beskriven, vilket gör att studien kan anses vara pålitlig. 

Metoden har en tydlig följd med urval, datainsamling, hur analys och transkribering 

genomförts och vilka etiska kriterier som följts. En aspekt som kan påverka kvaliteten av 

studien är om metoden är korrekt genomförd eller att analys och transkribering är korrekt 

tolkat. Det insamlade materialet hade kunnat tolkats på annat sätt och andra kategorier hade 

kunnat skapats vid analysen. Detta går även ihop med sista kriteriet för kvalitén av studien, 

som är att styrka och konfirmera. Forskaren bör ha en objektiv position och inte medvetet 

påverka resultat eller styra av personligt intresse (Bryman, 2011). Detta kan te sig tu delat, då 

studien gjordes av eget intresse för ämnet, färdiga frågeställningar hade gjorts upp och 

därmed styrde valet av intervjufrågor. Bryman (2011) förklara även att det har getts liknande 

kritik mot kvalitativa studier, då de oftast blir subjektiva och är grundade i det personliga för 

forskaren. Författaren anser däremot inte att det givits några ledande frågor eller att det 

under intervjuerna påverkat studiens resultat. Det kan därmed ses att författaren har haft en 

deduktiv ansats, vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att det från en teori kan dras 

slutsatser till verkligheten. I en kvalitativ studie är det däremot mer vanligt att använda 

induktiv ansats, där undersökningar i verkligheten leder till en teori. Denna studie har utgått 

från en teori, i detta fall de sju principerna, och denna teori har varit som grund för hela 

studiens utformning. 

6.1.4 Etikdiskussion 

I kvalitativa studier bör man ta hänsyn till om deltagarna i studien kan ta eventuell skada 

under och efter intervjun (Kvale & Brinkmann, 2013). Till denna intervju ställdes inga 

känsliga frågor eller begäran om specifika upplevelser inom ett område. Det kan däremot 

upplevas känsligt att prata om samarbete, om det är en liten organisation eller om rädslan för 

att samarbetet kan komma att påverkas i och med det svar som getts. Med hänsyn till att 

Åland är ett litet samhälle och den begränsning som finns att tillgå personer som arbetar på 

ett eller annat sätt med folkhälsofrågor eller hälsofrämjande arbete, så har det medvetet valts 

att inte benämna de exakta arbetsuppgifterna för varje intervjuperson eller redogörelse i 

resultatet.  
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De forskningsetiska aspekterna som bör följas är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

följdes genom att deltagarna i studien har frivilligt deltagit och haft möjlighet till att avbryta 

intervjuerna om de önskat. Både deltagarna och de tillfrågade har fått information om 

studiens syfte genom missivbrevet (bilaga A), vilka som har tillgång till intervjumaterialet 

och vad som sker med materialet efter att undersökningen är klar. Vidare informerades även 

allt muntligt till intervjupersonerna före intervjun och de tillfrågades om samtyckte till 

intervjun. När inspelningen påbörjades frågades det ytterligare en gång till om samtycke till 

intervjun, för att få det muntliga samtycket inspelat. Därmed uppfylls även samtyckeskravet 

och det var inte påtvingat deltagande. Konfidentialitet innebär att ta hänsyn till och 

informera om vem som har tillgång till det insamlade data (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation i mobiltelefonen. 

Inspelningen överfördes till en dator efter intervjun för att ha tillgång till materialet när 

transkriberingen skulle göras. Transkriberingen gjordes med hjälp av ett datorprogram, 

vilket underlättade skrivandet genom att hastigheten på samtalet kunde ställas in, det var 

enkelt att använda och kunna snabbt gå tillbaka i den inspelade intervjun, för att lyssna på 

samma stycke igen och kontrollera så transkriberingen blev korrekt. Intervjuerna kodades i 

samband med transkriberingen för att hålla intervjupersonerna anonyma och materialet 

anonymt. För att ingen obehörig ska få tillgång till materialet har det handskats med 

varsamhet och anonymitet vid analys och transkribering har tagits i beaktande. Det inspelade 

materialet på telefonen raderades direkt efter att överföringen till datorn var klar. Materialet 

på datorn, både det inspelade och transkriberade materialet kommer att raderas direkt efter 

att studien är klar och godkänd. Allt intervjumaterial har endast handskats med i ett enskilt 

rum hemma hos författaren. Vid transkribering och avlyssning av det inspelade materialet 

användes hörlurar, för att ingen obehörig skulle höra och det är endast författaren som haft 

tillgång till allt material genom hela processen. Efter att studien är klar kommer allt material, 

som inspelade intervjuer och transkriberat material att raderas. Nyttjandekravet uppfylls då 

genom att allt insamlat material inte går att återanvända eller ges vidare för andra studier 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Resultat 

Första intressanta aspekten i resultatet är att det nämndes mest aktörer från tredje sektorn, 

så som föreningar och organisationer, som de som arbetar med folkhälsofrågor. Deras egna 

arbetsuppgifter har en koppling till folkhälsoarbete, genom både styrning på samhällsnivå 

och direkt arbete med individer och grupper i samhället. I Finland har det visat vara flera 

organisationer som arbetar med olika hälsodeterminanter på lokalnivå och det finns flera 

mindre lokala frivilliga organisationer (Simonsen-Rehn, Øvretveit, Laamanen, Suominen, 

Sundell & Brommels, 2006). Då Folkhälsan på Åland inte fanns med som en representativ 

deltagare i studien, kunde mera information om lokala hälsoarbetet ha tillkommit i 

resultatet. Det framkom även att mestadels av arbetet är styrt efter politiska program och 
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lagstiftning. Utöver det fanns även arbete med strategier, uppföljning och utvärdering av 

arbete. Hälsofrämjande arbete inom samhällsnivå är vanligtvis efter strategier och olika 

program, som innefattar även planering och strategier för att uppnå uppsatta mål (Green et 

al., 2015).  

I resultatet från denna studie uttrycktes det även att det inte arbetats aktivt med tidigare 

handlingsprogram eller att de projekt och insatser som görs saknar vidmakthållande, då det 

brister i vem som ska ta ansvaret sedan för att fortsätta arbetet. Inom hälsofrämjande arbete 

på samhällsnivå är en del i arbetsprocessen att arbetet ska kunna fortsätta även efter att de 

aktiva insatserna har upphört (Bracht, 1999; Green et al., 2015). 

Vad som kan tydas i resultatet från denna begränsade studie är att det finns vissa brister 

inom samverkan i hälsofrämjande arbete och folkhälsoarbetet på Åland. Det gäller både den 

interna samverkan inom organisationerna och det externa mellan olika myndigheter, men 

även det externa med andra aktörer, kommuner, andra myndigheter och tredje sektorn. Det 

har även upplevt att arbetet börjar bli bättre, men har upplevt varit svårt i början, så som vid 

uppstart av projekt. Det gavs flera önskemål om mer samarbete för att förbättra hälsoläget på 

Åland och så även att arbeta gemensamt för bland annat ANDTS-frågor i samhället. Utöver 

detta uttrycktes det även att politikers förståelse för vad hälsofrämjande arbete innebär och 

att de borde förstå att det är långsiktiga resultat, som bör lyftas fram och att de förstår att se 

långsiktigt. Om samarbetet och delaktigheten skulle förbättras både mellan politiker, 

tjänstemän och andra arbetare, så skulle det hälsofrämjande arbetet även ge goda resultat för 

Åland. Detta skulle gå ihop med det som Simonsen-Rehn, Laamanen, Brommels och 

Suominen (2012) förklarar i sin studie att effektivt hälsofrämjande arbete innebär även 

kommunala politiker och andra i politiska positioner bör vara delaktiga i hälsofrämjande 

arbetet, både vad gäller att ta fram och hitta de hälsodeterminanter i samhället som behöver 

åtgärdas eller främjas, men även att förstå innebörden med vad hälsofrämjande insatser kan 

ge för resultat.  

Att Åland har den möjlighet till att reglera lagar och att det är ett litet samhälle, ansågs det 

både som något positivt och negativt för det hälsofrämjande arbetet. Dels att Åland, 

geografiskt sett, består av flera olika öar där en del av befolkningen är bosatta, så kan det 

skapa ojämlikhet i samhället, svårigheter att nå dem, men även att de har svårt att nå de 

behov de behöver. Ett exempel är att Åland har endast ett sjukhus, som är placerat på det så 

kallade fasta Åland. Begränsningen på tillgång till sjukvård och sjukvårdsinsatser kan således 

skapa problem för personer bosatta i skärgårdskommunerna och deras tillhörande öar. Men 

även om det hälsofrämjande arbetet inte bör åläggas bara på hälso- och sjukvården (Pinto et 

al., 2015), så har det i resultatet även framkommit att det hälsofrämjande arbetet borde vara 

mer integrerat inom alla sektorer i samhället. Därmed kan det av det begränsade resultatet 

påvisas att en möjlighet till att utveckla HiAP inom organisationer och inom det politiskt 

styrda arbetet på Ålands landskapsregering. Kickbusch (2010) menar att hälsa är i vissa fall 

en politisk fråga och det inom alla sektorer bör arbetas med att uppnå god hälsa. Vidare anser 

Kickbusch (2010) att även om medvetenheten om HiAP finns, så saknas det strategier för det 

praktiska arbetet om hur arbetet mellan sektorsgränserna ska kunna överskridas. 
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6.2.2 Jämförelse med de sju principerna 

Resultatet från denna studie skulle kunna i sin helhet appliceras in i de sju principerna för 

hälsofrämjande arbete. Hållbar utveckling inom hälsofrämjande arbete innebär att arbetet 

ska fortskrida efter att insatserna är gjorda (Rootman, 2001). Det som kan tydas av det som 

framkommit i resultatet är att det eventuellt kan finnas brister i den hållbara utvecklingen för 

det hälsofrämjande arbetet på Åland. Vad gäller jämlikhet, vilket förklarades att arbetet ska 

vara rättvist (Rootman, 2001). Det kan eventuellt tydas att arbete görs riktat till vissa 

grupper, riskgrupper och prioriterade områden i samhället. En aspekt är att Åland 

geografiska placering dels gör det svårt för vissa invånare att ta sig till sjukvården, som t.ex. 

de som bor i skärgården, kan öka ojämlikheten i hälsan. Även att arbetet ska vara jämlikt kan 

ge problem om kommunerna på Åland själva bestämmer att de inte har den ekonomiska 

förutsättningen för eventuella insatser, vilket kan göra att vissa kommuner inte följer samma 

arbete med att förbättra hälsan än andra kommuner på Åland gör. Intersektoriellt arbete har 

tydligt visat att det finns en viss koppling till, men att det inte är tillräckligt och att det önskas 

mer samarbete med andra sektorer.  

Empowerment och deltagande kan tydas som bristfälligt, då det sällan ges möjlighet för 

deltagare, berörda eller andra att vara med och påverka arbete, beslut och på annat sätt vara 

med i processen som berör dem. I vissa fall har möjligheten funnits hos deltagarna hos de 

som arbetar på individnivå och har direkt kontakt med patienter. Empowerment existerar 

både hos individer, men även i en större grupp så som i ett samhälle (Green et al., 2015). 

Resultatet kan med försiktighet tolkas att inte ge tillräckligt med empowerment till 

befolkningen i det hälsofrämjande arbetet på Åland. Folkhälsoarbete och hälsofrämjande 

insatser har det getts exempel på, men vad som skulle kunna ses som flera strategier, så 

brister i det att insatserna sällan går ihop med varann eller är riktat till ett specifikt mål. Även 

om insatser görs, så tyder det på att det bör göras flera strategier men för olika mål. Flera 

strategier i de sju principerna är meningen att det ska finnas flera strategier till samma mål 

(Rootman, 2001). Slutligen gällande det holistiska i det hälsofrämjande arbetet, så har det 

inte framkommit i resultatet och därmed inte kan dras en exakt koppling till det. 

7 SLUTSATSER 

Uppfattningen är att Folkhälsoarbetet på Åland bedrivs genom olika organisationer, aktörer 

och föreningar i samhället, som arbetar med olika åldersgrupper, riskgrupper eller 

samhällsgrupper. Att det finns strategisk planering och viss uppföljning för hälsoinsatser i 

samhället och att det är ett mest politiskt styrt arbete. Arbetet görs främst efter aktuella 

regeringsprogram och politiska mål, vilket inte alltid blir optimalt och problemfritt. 

Hälsofrämjande arbete görs dels genom hälsofrämjande hembesök till äldre och genom 

hälsoinformation till befolkningen. Vidare görs flera projekt och insatser för att förbättra 

hälsan och förebygga sjukdomar, men oftast är det olika projekt med olika mål, som sedan 

inte alltid vidmakthålls efter projektet och insatsernas avslut. I de fall där aktörer arbetar på 
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individnivå, finns det större möjligheter för delaktighet och empowerment för individer och 

målgrupp. Samarbete med andra aktörer, internt som externt, görs i den mån som ges, men 

anses vara bristande.  

Utveckling av det hälsofrämjande arbetet kan göras genom att det politiska engagemanget 

kan ses att behöva ökas för att förstå vikten av folkhälsofrågor och hälsofrämjande insatser i 

samhället. Ålands självstyrelse och egen behörighet till lagstiftning kan ses som en möjlighet 

till att genom lagstiftning påverka befolkningens hälsa. Det kan även vara att sätta in mer 

uppföljning hos riskgrupper kan även bidra till att fånga upp problem i tidigt skede och sätta 

in tidiga insatser. Vidare ansågs det på grund av Ålands småskalighet finnas goda möjligheter 

till att nå ut till befolkningen på Åland. Men det kan även ses som ett hinder på grund av 

Ålands många kommuner, flera öar och befolkningen som bor utspritt i landet. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Utifrån resultatet och tidigare forskning visar det att hälsofrämjande arbete på samhällsnivå 

kunde arbetas mera med och att öka samverkan och intersektoriella arbetet kunde ge bättre 

resultat för hälsofrämjande arbete. Vidare studier kunde göras genom att ta reda på hur 

kommunerna arbetar och ser på folkhälsofrågan, men även hur det politiska arbetet med 

folkhälsofrågor och hälsofrämjande insatser fungerar på Åland. Ytterligare utredningar för 

att utreda hälsodeterminanterna på Åland och hur vidare arbete bör göras för att åtgärda de 

problem som finns och främja hälsan hos befolkningen.  
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BILAGA A; MISSIVBREV  

Hej!  

Jag heter Isabel Blomqvist och läser termin sex på Folkhälsoprogrammet, Mälardalens 

högskola. Jag gör just nu en uppsats, som ska resultera i ett examensarbete inom 

Folkhälsovetenskap. Uppsatsen har till syfte att undersöka hur yrkesverksammas inom 

hälsoarbete uppfattar det hälsofrämjande folkhälsoarbetet på Åland, samverkan mellan olika 

aktörer samt utvecklingsmöjligheter för det hälsofrämjande arbete, vilket frågorna kommer 

att beröra.  

Jag skulle gärna vilja intervjua Dig som arbetar med frågor som berör detta ämne. Urvalet för 

intervjupersoner är de som jobbar med olika former av folkhälsofrågor inom Ålands 

landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård och Folkhälsan på Åland. Intervjun beräknas 

ta 30–60 minuter och genomförs enskilt. Plats för intervjun kommer att vara på din 

arbetsplats eller enligt överenskommelse och intervjun kommer att spelas in.  

Ditt deltagande och svar under intervjun är av stor vikt för kvalitén av undersökningen. 

Deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla 

uppgifter som samlas in under intervjun kommer att behandlas med konfidentialitet. 

Tillgång till intervjumaterialet har endast jag, min handledare och examinatorn. Ljudfiler och 

intervjumaterial kommer att raderas efter att uppsatsen godkänts.  

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i examensarbetet och detta kommer 

att finnas tillgängligt i en elektronisk databas (DiVA) på Mälardalens högskola. Detta arbete 

planeras vara klart i maj 2017.  

Om du har några frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta Isabel.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Isabel Blomqvist, student 

 

Kontaktuppgifter: 

E-post: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

 

Handledare: 

Maria Norfjord Zidar 

E-post: xxxxx 

Telefon: xxxxx 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

Presentation om mig själv och studiens syfte. (Ha med papperskopia av missivbrevet) 
Gå igenom rättigheterna intervjupersonen har och informera om hur materialet kommer att 
behandlas, konfidentialitet samt avidentifierat svar i analys och rapport.  
Fråga om samtycke till intervjun. 

Påbörja inspelningen, klargör samtycket och starta intervjun. 

Öppningsfrågor 

• Berätta om dig själv, vad har du för utbildning, vad jobbar du som och vad är dina 
arbetsuppgifter idag.  

• Vad betyder hälsa, hälsofrämjande och folkhälsa för dig?  

Folkhälsoarbete på Åland 

• Hur arbetar er verksamhet med folkhälsofrågor?  
 Begär exempel eller beskriva arbetet/situationen.  

• Vilka aktörer känner du till som också arbetar med folkhälsofrågor, förutom din arbetsplats? 

• Vilken arena/målgrupp är ditt arbete riktat till?  

• Har målgruppen en möjlighet att ta del av beslut, påverka arbetet eller på annat sätt vara 
delaktiga i arbetet ni gör?  
 Ja – på vilket sätt? Nej – varför inte? 

• Hur tänker du att ditt arbete påverkar befolkningens/individers hälsa? 

• Styrdokument, policys eller mål som man kan arbeta efter, vilka dokument eller liknande 
följer ni? 
 hur arbetar ni efter det? Hur fungerar arbetet? Bra/dåligt  hurså?  

Samverkan 

• Kan du berätta hur er verksamhet samarbetar med andra aktörer?  
 Hur fungerar arbetet?  Varför? 

• Hur skulle du beskriva att arbetet med andra myndigheter fungerar?  

• Hur uppfattar du att samverkan är idag i ditt arbete? 

• Har du några tankar kring hur samarbetet med andra aktörer påverkar 
befolkningens/individers hälsa? 

Utveckling 

• Hur ser du på ansvaret för befolkningens hälsa?  
 Kan du utveckla din tanke om det? 

• Hur skulle du vilja att det hälsofrämjande arbetet för Åland organiseras? 

• På vilket sätt skulle arbetet förbättras? 
 Varför? Hur då?   

• Vilket område inom folkhälsofrågor anser du att skulle behöva satsas mera på för 
befolkningen på Åland?  
 På vilket sätt skulle det behöva prioriteras och varför?  

• Vilka förutsättningar ser du för folkhälsoarbetet på Åland? 

• Vilka hinder kan det finnas?  

Avslut 

• Har du något mer du vill tillägga om det vi pratat om eller vill dela med dig av en erfarenhet i 
det hälsofrämjande arbetet som du varit med om? 

• Är du nöjd med det du sagt, vill ändra något eller tillägga på någon fråga? 
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Följdfrågor som kan användas: 

Det där lät intressant, kan du utveckla ditt svar?  
Kan du berätta mera om det?  
Har du några exempel du kan ge?  
Hur menar du då? 
Är det något du själv har upplevt?  
Varför tycker du så? 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


