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SAMMANFATTNING  

Folkhälsoarbete är ett viktigt arbete för att förebygga sjukdom och främja hälsan i 
befolkningen. Förutsättningarna att bibehålla en god hälsa i Sverige är ojämlik och de 
skillnader som redan finns i hälsa mellan olika samhällsgrupper ökar. Det finns ett stort 
behov av att bedriva folkhälsoarbete för att förbättra hälsan hos befolkningen.  

Studiens syfte är att undersöka hur anställda inom Landstinget Sörmland arbetar med 
folkhälsofrågor samt deras upplevelser kring arbetet. En kvalitativ metod användes för att 
besvara syftet och underlaget till resultatet samlades in genom semistrukturerade intervjuer 
efter ett målinriktat urval, där personer som arbetade inom Landstinget med folkhälsofrågor 
deltog. Det insamlade materialet analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultatet 
visade på att det till största del är politikerna som delar ut uppdragen då Landstinget är en 
politiskt styrd organisation. Den ojämlika hälsan upplevdes vara en viktig fråga att prioritera 
då skillnader i hälsa ökar mellan grupper. Emellertid antyddes även att det är viktigt att satsa 
brett, det vill säga att satsa på ett område vilket även kan ge effekter på andra områden. 
Studien tyder på att samverkan fungerade bra mellan olika centrala aktörer men att det fanns 
utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna till att bedriva ett bra folkhälsoarbete upplevdes 
stärkas av att få arbeta relativt fritt utifrån den egna förmågan samtidigt som det ger en 
personlig utveckling i arbetet.  

Nyckelord: Folkhälsoarbete, jämlik hälsa, kvalitativa intervjuer, förutsättningar  

 

 

 

  



ABSTRACT  

Public health work is an important work to prevent disease and promote public health. The 
prerequisites for maintaining good health in Sweden are unequal and the differences that 
exist in health between different social groups are increasing. There is a great need for public 
health work to improve the health of the population. 

The purpose of the study was to investigate how employees in the County Council Sörmland 
work on public health issues and their experiences about the work. A qualitative method was 
used to answer the purpose and the basis for the result was collected through semistructured 
interviews after a purposive sampling, where people working in the county council with 
public health issues participated. The collected material was analyzed by a manifest content 
analysis. The result showed that for the most part, the politicians divide the assignments as 
the County Council is a politically managed organization. The unequal health felt to be an 
important issue to prioritize when differences in health increase among groups. However, it 
was also suggested that it is important to stake widely and focus on an area which can also 
produce effects in other areas. The study suggests that the collaboration worked well between 
various key actors but that there were development opportunities. The prerequisites for 
pursuing good public health work were felt to be strengthened by working relatively freely 
based on their own ability while providing personal development at work. 

Key words: Equal health, opportunities, public health work, qualitative interviews  
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1   INTRODUKTION  

Folkhälsoarbete är ett viktigt arbete för att förebygga sjukdom och främja hälsan i 
befolkningen, vilket inriktar sig till både individen, befolkningsgrupper och samhälle. Syftet 
är att skapa förutsättningar för hälsa både fysiskt, psykiskt och socialt men även inom det 
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska. Hälsan i den svenska befolkningen utvecklas 
som helhet i en positiv riktning, svenskarna lever allt längre. Däremot är villkoren för att 
vidmakthålla en god hälsa ojämlik och de skillnader som redan finns i hälsa mellan olika 
samhällsgrupper ökar. Det finns behov att bedriva ett gott folkhälsoarbete, och ansvaret 
ligger främst på regional och kommunal nivå för att förbättra hälsan i befolkningen.  

Författaren fann att studier kring folkhälsoarbete främst undersökts på kommunal nivå och 
få studier har undersökt folkhälsoarbete på regional nivå. Därav ansågs denna studie relevant 
för att framhäva Landstingets roll i det folkhälsovetenskapliga området. Eftersom författaren 
även studerar folkhälsovetenskap och fick praktisera en kortare period vid Landstinget 
Sörmland väcktes ytterligare intresse för att undersöka hur folkhälsoarbete bedrivs och 
verkar samt genomförs i praktiken. Studier av samma karaktär kan även vara av intresse för 
andra kommuner och landsting, myndigheter, politiker och övriga externa aktörer som 
arbetar för en bättre folkhälsa och en friskare befolkning i landet.   
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2   BAKGRUND  

2.1   Definitioner  av  hälsa  

Den mest tillämpade definitionen av hälsa är den som återfinns i WHO:s konstitution från 
1948. Där uttrycks hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp (WHO, 1948). Vidare nämns 
i Ottawa Charter for Health Promotion hur ett tillstånd av fullständig fysiskt, mental och 
socialt välbefinnande nås genom att en individ måste kunna identifiera och förverkliga 
ambitioner, tillgodose behoven och förändra eller klara av miljön. Hälsa ses därför som en 
resurs i vardagen, inte ett mål i livet (WHO, 1986). Enligt Medin och Alexandersson (2000) 
har relationen mellan hälsa och sjukdom länge setts som varandras motsatser i enlighet med 
den biomedicinska inriktningen, medan det humanistiska hälsoperspektivet inbegriper hälsa 
som något mer än bara frånvaro av sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000).   

2.1.1   Hälsans  bestämningsfaktorer  

Whitehead och Dahlgren (1991) förklarar hur individens hälsa påverkas av ett antal faktorer 
vilka nämns som hälsans bestämningsfaktorer (se Figur 1). Dessa faktorer delas in i fem olika 
nivåer, varav det yttersta fältet i modellen står för den strukturella miljön med 
socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer som påverkar individens hälsa. 
Enligt Green, Tones, Cross och Woodall (2015) påverkas individens hälsa av mycket som 
individen själv inte kan styra. Omgivande strukturella och sociala faktorer kan påverka 
individens hälsa direkt eller indirekt. Direkt påverkan kan inkludera exponering av giftiga 
ämnen. Medan faktorer som påverkar mer indirekt kan vara avsaknaden av 
träningsfaciliteter, vilket leder till minskad fysisk aktivitet och sämre hälsa. Green, Tones, 
Cross och Woodall (2015) menar att hänsyn krävs inför de olika förutsättningar människor 
har för att kunna ändra sin egen livsstil. 

Därpå kommer levnadsvillkor och arbetsförhållanden, baserat på bland annat utbildning och 
sjukvård. I en rapport från WHO (2008) nämns hur hälsan i befolkningen påverkas av 
individens förutsättningar samt de sociala förhållandena människor växer upp, lever, arbetar 
och åldras i. Det påvisar att hälsa inte är tillgängligt för alla, bland annat riskerar människor 
med dåligt ekonomiskt kapital eller låg utbildningsnivå ̊ samt långtidsarbetslösa att drabbas 
av sämre hälsa (WHO, 2008).  

Socialt stöd från familj, vänner, grannar och det lokala samhället kommer därefter. Tidigare 
forskning tyder bland annat på att ett lågt socialt kapital på individnivå leder till sämre hälsa 
(Ahnquist, Wamala & Lindström, 2012). Sociala nätverk kan ge individer värdefulla resurser, 
i egenskap av bland annat socialt- och materiellt stöd, information, kunskap och värdefulla 
kontakter, vilket kan bidra till en bättre livsstil och ökad hälsa (Eriksson, 2012).  

Den andra nivån består av levnadsvanor som kost och rökning, vilket individen har störst 
möjlighet att själv påverka. Enligt WHO (2008) har samhället ett stort ansvar då livsvillkoren 
påverkas av politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Ålder, kön och arv har också en roll 



3 

när det gäller hälsan vilket individen i sin tur inte har någon möjlighet att påverka 
(Whitehead & Dahlgren, 1991). 

 

          Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Modell av Whitehead och Dahlgren (1991). 

2.2   Folkhälsa  och  folkhälsoarbete    

Begreppet folkhälsa används när det talas om en hel befolknings hälsa, begreppet tar hänsyn 
till befolkningens hälsa med avseende på både nivå ̊ och fördelning. En god folkhälsa betyder 
att hälsotillståndet i befolkningen inte enbart ska vara så bra som möjligt, utan även så jämlik 
som möjligt i relation till exempelvis kön, utbildningsnivå eller etnisk bakgrund (Janlert, 
2000). Folkhälsoarbete handlar om att förbättra hälsan och livskvalitén samt förlänga livet 
för hela befolkningen, genom målinriktade och organiserade insatser som syftar till att 
främja hälsan (health promotion) och förebygga sjukdomar (disease prevention) och andra 
hälsoproblem (WHO, 1998).  

Folkhälsoinsatserna kan bedrivas av flera olika samhällsaktörer och riktar sig till samhälle, 
grupp och individ (Janlert, 2000). Ottawa charter (WHO, 1986) beskriver hälsofrämjande 
insatser som ett processinriktat arbete vilket ger människor möjlighet att öka kontrollen över 
sin egen hälsa samt att känna sig delaktiga i processen. Sedan Ottawakonferensen 1986 har 
även begreppet ”stödjande miljöer” för hälsa vuxit fram till en av nyckelstrategierna för 
hälsofrämjande arbete. Arbete med stödjande miljöer har skapat ett mer salutogent synsätt 
med hälsan i fokus, med hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor (Haglund, 1996).  

För ett lyckat hälsofrämjande arbete finns sju vägledande principer som består av 
empowerment, delaktighet, holistisk hälsosyn, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet, hållbar 
utveckling och flera strategier (WHO, 2001).   

Empowerment innebär att öka befolkningens egenmakt över faktorer som påverkar deras 
egna hälsa.  

Delaktighet betyder att deltagarna ska involveras i alla steg, från planering till utvärdering.  
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Holistisk hälsosyn inbegriper fyra dimensioner av hälsa vilka är social, fysisk, andlig och 
mental hälsa.  

Tvärsektoriellt arbete innebär att involvera relevanta verksamheter från olika sektorer.  

Jämlikhet i hälsa är en viktig princip att eftersträva i hälsofrämjande arbete.  

Hållbar utveckling innebär att insatser ska fungera på långsikt och vidmakthållas även när 
insatser avslutats (WHO, 2001). Hållbar utveckling beskrivs genom flera dimensioner av 
miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt samspelet mellan 
dessa (Haglund & Tillgren, 2016).  

Slutligen ska hälsofrämjande arbete innefatta flera strategier vilket innebär tillämpning av 
olika tillvägagångssätt som exempelvis policyer, utveckling, utbildning och kommunikation 
(WHO, 2001). 

2.2.1   Nationella  målområden  för  folkhälsa    

Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är "att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" vilket 
nämns i regeringens proposition (2002/03:35). För att underlätta detta övergripande mål 
beslutade riksdagen utifrån prop. 2002/03:35 att 11 målområden skulle myntas. En 
omarbetad proposition (2007/08:110) där rubriceringen av målområdena tydliggjordes 
därefter i en ny proposition ”En förnyad folkhälsopolitik”. Sverige har därmed en nationell 
folkhälsopolitik med 11 målområden innehållande: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel  

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel  

 

Ansvaret för att fullfölja folkhälsomålen ligger på den regionala och lokala nivån, och medför 
att de måste arbetas strukturellt och intersektoriellt för att uppnå dem (Lundgren, 2009). 
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När den nationella folkhälsopolitiken godtas införs de i lokala policyer vilket ger 
folkhälsoarbetet en bättre utgångspunkt för att lyckas. De lokala policyerna klarlägger 
tydligare anvisningar för hur folkhälsoarbetet ska bedrivas varav tidigare forskning har 
påvisat att det är en viktig faktor att riktlinjerna ska uppfattas förståeliga för att undvika 
svårigheter att utföra ett målinriktat och organiserat folkhälsoarbete (Jansson, Fosse & 
Tillgren, 2011).  

2.2.2   Jämlik  hälsa  

Hälsan i Sveriges befolkning har en positiv utveckling, bland annat förbättras den 
självskattade hälsan och medellivslängden ökar. Samtidigt ökar ojämlikheten i hälsa mellan 
olika grupper (Folkhälsomyndigheten, 2017). I den årliga rapporten från 
folkhälsomyndigheten (2017) visar resultatet att människors hälsa är sämre ju lägre 
socioekonomisk position de har, ohälsan i befolkningen är högre bland personer utan 
eftergymnasial utbildning än personer med högre utbildningsnivå.  

Regeringen formulerade i sin regeringsförklaring hösten 2014 målet "att de påverkbara 
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation". Regeringen utsåg i juni 2015 en kommission 
för jämlik hälsa med uppgift att lämna förslag vilka kan påverka hälsoklyftorna i landet 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). I delbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa 
redogörs hur ojämlikhet i hälsa uppkommer genom ojämlikhet i resurser som goda 
uppväxtvillkor, bra utbildning och en god inkomst. Detta betyder att genom en mer jämlik 
tillgång av dessa resurser kan minska den ojämlika hälsan i befolkningen, vilket fordrar 
insatser med ett långsiktigt och tvärsektoriellt arbete (Statens offentliga utredning [SOU], 
2016:55).  

2.3   Folkhälsoarbete  på  regional  nivå  

Landstingen ansvarar för uppdrag som är gemensamma för hela länet och förvaltas därav 
inte av enskilda kommuner, vilket främst är hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten & Sveriges, Kommuner och Landsting (SKL), 2014).	  Hälso- och 
sjukvården är en arena med stor kontaktyta mot invånare och patienter. Dock är det viktigt 
att sjukvården inte enbart fokuserar på behandlande åtgärder, därav finns begreppet 
hälsofrämjande sjukhus, vilket vidgar synen på vården och arbetar förebyggande samt 
främjande för att förbättra befolkningens hälsa och öka livskvalitén (SKL, 2014). Emellertid 
är målet för att minska den ojämlika hälsan är en prioriterad fråga i de flesta landsting och 
regioner, de flesta anger att de utför strategiska insatser på övergripande eller policynivå med 
begreppet jämlik hälsa i centrum (Kommissionen för jämlik hälsa, 2017). 

Regeringen skriver i sin proposition 2007/08:110 att hälsofrämjande insatser fordrar en 
tvärsektoriell samverkan med distinkta ansvarighetsområden, riktlinjer och mål (Prop. 
2007/08:110). Tidigare forskning påvisar även hur tillvägagångssätt som främst har 
godtagits representerar olika typer av sektorsövergripande samverkan, både internt inom den 
kommunala och regionala organisationen samt externt med aktörer i det omgivande 
samhället (Jansson & Tillgren, 2010). För att samverkan ska kunna fungera optimalt fordras 
ett klart och uttalat mål, erhållande av resurser samt en tydlig ledning (Danermark, 2000). 
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Tydliga mål och bra ledarskap har även varit av stor betydelse till att skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling av långsiktigt, samordnat och hälsofrämjande arbete (Jansson & 
Tillgren, 2010).  

De viktigaste förutsättningarna vilka flera landsting och regioner uppger för ett 
välfungerande folkhälsoarbete är bland annat kompetens och insikt hos olika centrala 
personer i folkhälsoarbete, stöd från chefer och medarbetare samt stöd från offentliga 
myndigheter (Kommissionen för jämlik hälsa, 2017). Även ekonomiska och personliga 
resurser, förfogande av regional och lokal folkhälsodata samt indikatorer och data rörande 
hälsoskillnader är av betydelse (Kommissionen för jämlik hälsa, 2017). Enligt tidigare studier 
ges uttryck åt att politiker borde ha bättre kunskap kring folkhälsofrågor för att bidra med 
stöd som samverkanspartner samt för att folkhälsoarbete ska bedrivas på bästa möjliga sätt 
(Elander, Eriksson & Fröding, 2009).  

2.3.1   Folkhälsoarbete  i  Landstinget  Sörmland    

Landstinget Sörmland är beläget i Mellansverige och är bestående av nio kommuner med en 
folkmängd på cirka 291 000 invånare i december 2017 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2018). 
Den 20 april 2010 antog landstingsfullmäktige en ny vision för Landstinget Sörmland, 
benämnt som ”Det öppna landstinget” vilket är ett politiskt beslutande styrande dokument 
för Landstinget. Det öppna landstinget betyder att Landstinget Sörmland arbetar för 
individens rätt till en god hälsa, kultur och utbildning. Alla människor har lika rättigheter och 
bemöts utifrån sina förutsättningar (Landstinget Sörmland, 2018a). Landstinget Sörmland 
arbetar mot målet att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län år 2025 (Landstinget Sörmland, 
2018b). För att uppnå målet menar Landstinget Sörmland att det krävs ett långsiktigt och 
strategiskt arbete för att främja varje individs rätt till en god hälsa, kultur och utbildning 
samt för att förebygga sjukdom och ohälsa (Landstinget Sörmland, 2018b).  

Enheten för hållbar utveckling har en central roll i Landstingets mål att bli Sveriges friskaste 
län 2025. Landstinget Sörmland genomför i nära samarbete mellan forsknings- och 
utbildningscentrum (FoU-centrum) och enheten för hållbar utveckling regelbundet olika 
befolkningsundersökningar för att få information och kunskap kring hur befolkningen mår i 
Sörmland. Resultaten används sedan för att bestämma olika hälsopolitiska beslut samt 
utveckla folkhälsoarbetet inom länet (Landstinget Sörmland, 2018c). Generellt har hälsoläget 
utvecklats positivt i Sörmland, men ändå finns stora skillnader i hälsa. Landstinget 
samarbetar därför med flera aktörer för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
samt förebygga sjukdom (Landstinget Sörmland, 2017).  

2.4   Teoretiskt  perspektiv    
I studien har två modeller valts som teoretiskt perspektiv vilka kan sättas i relation till 
studiens resultat, dessa modeller kan användas för planering och analys samt för tillämpning 
av ett hälsofrämjande arbete.   
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2.4.1   HELPSAM  

HELPSAM (the Health Promotion Strategy Analysis Model) är en modell vilken fungerar som 
en referensguide och ett verktyg för hur hälsofrämjande arbete bör utformas (se Bilaga A). 
Den kan även nyttjas för att klargöra vilka strategier samt kombinationer av strategier som är 
relevanta för att skapa framgång i det hälsofrämjande arbetet. HELPSAM fungerar som en 
strategisk modell för att skapa stödjande miljöer för hälsa och kan användas för både 
planering och granskning av folkhälsoarbete (Haglund, Finer, Tillgren & Pettersson, 1996).  

HELPSAM innehåller sju strategier varav modellen tydliggör olika kolumner för 
implementering, vilka gör det möjligt att fylla i hur förändring ska åstadkommas, vilka 
aktörer som är delaktiga, vilka som är målgruppen, var arbetet ska ske, vilka medel och 
ansatser som ska nyttjas samt vilket det förväntade utfallet är(Haglund et al., 1996).  

De sju nyckelstrategierna för att skapa stödjande miljöer för hälsa är:  

•   Policyutveckling anses vara en av de mest betydelsefulla strategierna vilket kan 
vidareutvecklas på samtliga nivåer i samhället.  

•   Att utveckla lagar och regleringar som omfattar både skrivna och oskrivna lagar vilka 
har inflytande på folkhälsan. 

•   Omstrukturering av organisationer i avsikt att åstadkommå till exempel en hållbar 
utveckling. 

•   Att förespråka hälsointressen i flera sammanhang mot bland annat myndigheter, 
politiker och media. 

•   Gränsöverskridande samverkan och förmedling för att skapa nya allianser. 

•   Möjliggöra, det vill säga att skapa förutsättningar för hälsa. 

•   Mobilisering och utveckling av självbestämmande (empowering) har alltmer 
utvecklats till nyckelkriteriet för att definiera vad hälsofrämjande arbete innefattar 
(Haglund, 1996). 

 

2.4.2   SESAME  

SESAME (Supportive Environments Action Model) är en aktionsmodell för praktiskt 
hälsofrämjande arbete (se Bilaga B). SESAME är ett tillvägagångssätt för att påbörja ett 
arbete samt driva en pågående process som ständigt ses över, görs om och förbättras 
(Haglund et al., 1996). Den har utvecklats i syfte att skapa och främja stödjande miljöer samt 
samverkan på flera nivåer inom en organisation eller samhälle. Enligt Haglund et al. (1996) 
kan SESAME och HELPSAM komplettera varandra i ett hälsofrämjande arbete, där 
strategierna i HELPSAM kan nyttjas under flera steg i SESAME modellen.  

De olika stegen i modellen är:  

1. Identifiera behov och problem  
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2. Etablera samverkan  

3a) Formulera och konkretisera mål 3b) Utveckla strategier  

3c) planera utvärdering  

4. Utforma genomförandet och mobilisera resurser  

5. Dra igång verksamheten – utveckla stödjande miljöer  

6. Skapa strukturer för vidmakthållande  

7. Följa upp och utvärdera  

8. Förnya, förändra och förstärka (Haglund, Finer, Tillgren & Pettersson, 1996).  

2.5   Problemformulering    

Numera bedrivs folkhälsoarbete på samtliga samhällsnivåer och anpassas till såväl individen 
som olika befolkningsgrupper och hela samhället. Den svenska folkhälsopolitiken har som 
mål att skapa jämlika förutsättningar för hälsa och välmående för alla. Det innebär att det 
finns många områden som bör prioriteras samt behov av tillgängliga resurser, möjlighet till 
sektoröverskridande arbete och samverkan mellan flera aktörer för att skapa förutsättningar 
till en så bra hälsa som möjligt för befolkningen. 

Det är av vikt att belysa hur ett folkhälsoarbete fungerar samt behovet av lämpliga 
förutsättningar att bedriva ett arbete kring folkhälsofrågor. Landstinget Sörmland är ett 
mellanstort Landsting i Sverige och känns därför intressant att undersöka hur de arbetar 
med dessa frågor och vilka utgångspunkter som finns till att bedriva bästa möjliga 
folkhälsoarbete i Landstinget.   
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3   SYFTE  OCH  FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att undersöka hur tjänstemän inom Landstinget Sörmland arbetar med 
folkhälsofrågor samt deras upplevelser kring arbetet.  

 

•   Hur bedrivs folkhälsoarbete i Landstinget Sörmland?  
 
•   Hur upplevs samverkan med andra aktörer i folkhälsoarbetet? 

 
•   Vilka är tjänstemännens egna upplevelser av förutsättningarna för att bedriva ett gott 

folkhälsoarbete?  
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4   METOD  

4.1  Metodval  

En kvalitativ metod valdes som studiedesign för denna studie, då enligt Patel och Davidsson 
(2011) kvalitativ forskning syftar till att tolka personers erfarenheter samt undersöka 
personers upplevelser. Syftet i studien lämpar sig väl med den kvalitativa metoden då olika 
upplevelser och erfarenheter ska undersökas genom intervjuer. Intervjupersonerna får 
beskriva händelser med egna ord, till skillnad mot kvantitativ metod vilket intresserar sig för 
konkret data och mätbara resultat (Patel & Davidsson, 2011).  

Enligt Holloway och Wheeler (2010) skapar intervjuer möjligheten att observera, lyssna och 
ställa följdfrågor vilket leder till detaljrikare information. Detta kan kopplas till den 
vetenskapsteoretiska kontexten och det kvalitativa perspektivet på kunskap, vilket anser att 
förståelse uppkommer via den subjektivitet som är nödvändig för att komma åt människors 
egna upplevelser och tankar (Birkler, 2012).  

4.2  Urvalsmetod    

Val av deltagare till studien gjordes genom ett målinriktat urval, vilket innebär att 
intervjupersoner valts efter specifika kriterier vilka är relevanta för studiens syfte. Det vill 
säga de deltagare som besitter lämpligast information och erfarenhet inom ämnet (Holloway 
& Wheeler, 2010). Valet av Landsting skedde då författaren tidigare haft praktikplats på 
enheten för hållbar utveckling på Landstinget Sörmland och erhöll därav kontaktuppgifter till 
flera medarbetare på arbetsplatsen. Fem personer som uppfyllde studiens kriterier valdes ut, 
det vill säga att de arbetade med folkhälsofrågor, samt specificerades urvalet då författaren 
ville nå personer erhållande olika ämnes- och arbetsområden inom folkhälsa. Personerna 
kontaktades via mejl och samtliga tackade ja till att delta i studien. Därefter skickades ett 
missivbrev (se Bilaga C) ut till de medverkande via mail med mer information angående 
intervjustudien, vilket Patel och Davidsson (2011) beskriver som ett informationsbrev med 
information kring studiens syfte, deltagandets konfidentialitet samt hur det insamlade 
materialet ska användas. Genom missivbrevet informerades även deltagarna om att 
intervjuerna skulle spelas in, vilket samtliga deltagare gav sitt samtycke till. Därpå bestämdes 
tid och plats för intervjutillfället efter deltagarnas önskemål. Deltagarna i studien består av 
enbart kvinnor med varierad ålder, och med olika lång erfarenhet kring arbetet med 
folkhälsofrågor. 

4.3  Datainsamlingsmetod    

Materialet till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med stöd av en 
intervjuguide (se Bilaga D). Enligt Holloway och Wheeler (2010) innebär den 
semistrukturerade intervjuguiden att specificerade teman förutbestäms med tillhörande 
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frågor. Samtidigt som det finns en flexibilitet då frågorna inte behöver följa en viss 
ordningsföljd, samt möjligheten till att ställa följdfrågor. De teman som ingick i 
intervjuguiden utgick från studiens frågeställningar och strukturerades enligt följande: 
bakgrund, organisationsstruktur, folkhälsoarbete, samverkan och förutsättningar. Ingen 
pilotintervju genomfördes, däremot fick flera utomstående personer läsa igenom 
intervjuguiden för att upptäcka eventuella ändringar som behövde göras. Några frågor 
formulerades om för att kunna ge mer beskrivande och fylligare information.  

Totalt utfördes fem intervjuer vilka delades upp på skilda dagar under två veckors tid. 
Intervjuerna skedde på olika platser för att tillmötesgå deltagarna i så stor utsträckning som 
möjligt. Tre av intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser medan två av 
intervjuerna ägde rum i ett mötesrum utanför arbetsplatserna som bokats för studiens 
ändamål. Intervjuerna utfördes enskilt i ett separat rum så att andra personer inte kunde 
höra vad som berättades under intervjun, samt hindrade störande ljud vilket hade kunnat 
påverka både intervjun och ljudinspelningen (Kvale & Brinkman, 2014). Under intervjuerna 
gjordes valet att ställa alla frågor även om vissa nästintill besvarats tidigare under intervjun, 
vilket medförde till ännu grundligare svar samt nya infallsvinklar.  

Intervjuerna spelades in som ljudformat genom en mobiltelefon, vilket enligt Kvale och 
Brinkman (2014) underlättar vid bearbetningen av materialet samt medför att intervjuaren 
har lättare att koncentrera sig på ämnet. Detta gjorde det lättare att ställa följdfrågor då 
behovet av att föra anteckningar kan avleda uppmärksamheten. Ljudfilerna fördes sedan 
över och förvarades i en privat lösenordskyddad dator. Tidsperioden för intervjuerna 
varierade mellan 26 och 57 minuter, vilket resulterade i 46 sidor utskriven text. De tre första 
intervjuerna transkriberades direkt efter att de genomförts, medan de andra två 
transkriberades efter att allt intervjumaterial insamlats. Under transkriberingen 
identifierades varje intervjuperson genom att kodas till IP följt av en siffra, exempelvis IP1, 
IP2 och så vidare.  

4.4  Analysmetod      
Intervjuerna transkriberades ordagrant för att erhålla en korrekt bild av det som sagts och 
analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Graneheim och 
Lundman (2004) går ut på att det transkriberade materialet delas in mindre komponenter 
med avsikt att få en tydligare anblick av ämnet. Fokus låg på det manifesta innehållet, vilket 
nämns som en analys av texten som behandlar och beskriver det uppenbara innehållet, fokus 
ligger på det intervjupersonerna faktiskt sagt. I jämförelse med en latent innehållsanalys 
vilket tolkar textens underliggande betydelse (Graneheim & Lundman, 2004).  

Materialet lästes igenom flera gånger för att få överblick av vad som var av vikt för studiens 
syfte och därpå plockades flera meningsbärande enheter fram. Detta beskrivs av Graneheim 
och Lundman (2004) som yttranden eller mindre stycken vilka bedöms vara av störst 
relevans samt representativt för textens innehåll. Därefter kondenseras de meningsbärande 
enheterna, vilket Graneheim och Lundman (2004) förklarar som att meningarna förkortas 
för att få fram det mest väsentliga samt gör det lättare att överblicka. De kondenserade 
meningsenheterna lades in i ett nytt dokument och chiffrerades för att åtskilja vilken person 
som sagt vad.       
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De kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att få fram korta nyckeltermer som 
identifierar meningens innehåll, vilket lades in i ett nytt avsnitt i dokumentet med varje 
persons personliga kod. Flera av koderna gick att sortera in direkt i den huvudkategori som 
bäst motsvarade innehållet, vilket i sin tur kunde kopplas till de två första frågeställningarna. 
Några av koderna resulterade i två underkategorier vilka utgjordes av ”förutsättningar att 
bedriva folkhälsoarbete” och ”svårigheter att bedriva folkhälsoarbete”, som båda kunde 
representera den sista frågeställningen och utgjorde sedan tillsammans en huvudkategori. 
Huvudkategorierna reducerar intervjumaterialet för att sedan kunna kopplas ihop till 
studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). De tre huvudkategorierna fick namnen 
”Folkhälsoarbete i Landstinget Sörmland”, ”Samverkansmöjligheter” och ”Möjligheter och 
hinder för ett lyckat folkhälsoarbete” vilka sedan nyttjades som rubriker i resultatet.  

Ett exempel på analysen där två olika underkategorier resulterade i samma huvudkategori 
redogörs i tabell 1.  

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet  
Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Uppdragen är ganska 
breda och för mig 
funkar det jättebra att 
jag själv får utveckla, 
att man får vara lite 
flexibel. Och att chefen 
har den tilliten till mig 
att jag kan utveckla 
arbetet utifrån de 
förutsättningarna jag 
har. 

Att själv få 
utveckla, att få vara 
lite flexibel och att 
chefen har den 
tilliten till mig. 

Självständigt 
arbete och tillit 

Förutsättningar 
att bedriva 
folkhälsoarbete 

Möjligheter och 
hinder för ett 
lyckat 
folkhälsoarbete   

Politiken har ju sagt 
att vi ska ta fram ett 
hållbarhetsprogram så 
det visar ju ett intresse 
av långsiktighet men 
det behöver ju gå över 
blockgränser för 
folkhälsa kan liksom 
inte ändras från år till 
år. Det krävs mer 
uthålliga tankesätt 
mer uthålliga 
målformuleringar och 
resurser.  

 

Folkhälsa kan 
liksom inte ändras 
från år till år. Det 
krävs mer uthålliga 
tankesätt mer 
uthålliga 
målformuleringar 
och resurser.  

 

Brist på 
långsiktighet 

Svårigheter att 
bedriva 
folkhälsoarbete 



13 

4.5  Kvalitetskriterier    

Det är av stor betydelse att kvalitetssäkra studien, därav beaktades tillförlitligheten för att 
upprätthålla kvalitén. Hänsyn måste tas i förhållande till de tillvägagångssätt som använts för 
att få fram resultatet. Inom kvalitativ forskning innefattar tillförlitlighet bland annat 
begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och Möjlighet att konfirmera (Holloway 
& Wheeler, 2010). 

Trovärdighet omfattar sanningsenligheten i det insamlade materialet och resultatet i 
studien. För att garantera en hög trovärdighet är det av vikt att intervjupersonerna förstår 
frågorna samt att de ska generera svar med relevans för studiens syfte och frågeställningar 
(Holloway & Wheeler, 2010). Detta har beaktas genom en ordentlig genomgång av 
intervjuguidens frågor innan intervjuandet påbörjades, för att frågorna skulle vara så 
lättförståeliga som möjligt. En studies pålitlighet innefattar i vilken omfattning resultatet kan 
upprepas samt skapa möjligheten för andra att göra liknande studier (Holloway & Wheeler, 
2010). I denna studie har så pass detaljrika beskrivningar som möjligt beskrivits kring 
studiens process, samt att studien metodval grundats i pålitlig litteratur och vetenskaplig 
forskning. Överförbarhet betyder enligt Holloway och Wheeler (2010) i vilken omfattning 
resultatet kan tillämpas i en annan miljö. Detta har beaktats genom en beskrivning av det 
aktuella Landstinget för att avgöra skillnader och likvärdig för att kunna bedöma möjligheten 
till tillämpning av resultatet i andra kontexter. Möjlighet att konfirmera innebär att studiens 
resultat inte ska ha kunnat inverkats av forskarens personliga intressen (Holloway & 
Wheeler, 2010). För att stärka detta har litteratur och teorier använts som kan kopplas till det 
som framkom under intervjuerna. I analysen transkriberades texten även ordagrant genom 
den manifesta innehållsanalysen för att inga egna tolkningar skulle framgå i resultatet.   

4.6  Etiska  överväganden    

Att bedriva forskning är av vikt och absolut nödvändigt för både individers och samhällets 
utveckling. Den som bedriver forskning har en skyldighet att ansvara för de personer som 
deltar i studien och skydda deras integritet. All forskning bör därför genomsyras av etiska 
överväganden. Vid svensk forskning inom ämnet samhällsvetenskap och humaniora gäller 
fyra olika forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att författaren har en skyldighet 
att informera om studiens syfte samt deltagandets frivillighet och att de kan avbryta sitt 
deltagande när som helst under arbetets gång. Intervjupersonerna informerades om detta 
genom missivbrevet och kunde därefter besluta om de ville deltaga eller inte. 
Samtyckeskravet uppfylldes direkt när intervjupersonerna tackat ja till att deltaga i studien 
genom ett skriftligt samtycke via mail. Enligt Vetenskapsrådet (2002) betyder 
konfidentialitetskravet att informationen om deltagarna måste behandlas konfidentiellt så 
att inga obehöriga kan ta del av informationen. Intervjupersonernas namn har ersatts av en 
kod tillhörande citaten i resultatet samt att i vissa citat har även några ord valts bort och 
istället ersatts med två hakparenteser och tre punkter [...] för att inte röja intervjupersonens 
identitet. Samtliga deltagare har även blivit tillfrågade och accepterat att Landstinget 
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Sörmland får användas vid namn. Ljudfiler och utskrifter av intervjuerna har bevarats på en 
privat dator otillgänglig för obehöriga. Nyttjandekravet innebär slutligen att insamlat 
material endast får användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002) vilket deltagarna 
informerats om i missivbrevet. Det färdigställda arbetet kommer publiceras i databasen Diva 
på Mälardalens högskola och intervjumaterialet kommer att raderas efter att examensarbetet 
blivit godkänt. 

5  RESULTAT  

Det framkomna resultatet utifrån intervjuerna presenteras nedan i form av tre 
huvudkategorier vilka framkom efter analysen, med utgångspunkt i studiens tre 
frågeställningar. Huvudkategorierna som använts som rubriker i resultatet är; 
Folkhälsoarbete i Landstinget Sörmland, Samverkansmöjligheter och Hinder och 
möjligheter för ett lyckat folkhälsoarbete.  

Flera citat från intervjupersonerna som deltagit i studien presenteras även för att stärka 
resultatet. Några citat har fyllts ut med tre punkter (…) för att påvisa att den intervjuade 
personen tagit en kort paus i en mening. I vissa citat har även några ord valts bort och istället 
ersatts med två hakparenteser och tre punkter [...] för vissa fraser som inte är relevanta i 
meningens sammanhang.  

5.1  Folkhälsoarbete  i  Landstinget  Sörmland    
Resultatet i studien visade att folkhälsoarbetet i Landstinget Sörmland bedrivs på flera olika 
nivåer genom uppdrag från politikerna. Landstinget är en politisk styrd organisation där 
främst politikerna tar beslut kring folkhälsoarbetet samt vilka mål som gäller. Vidare är det 
anställda på enheten för hållbar utveckling, det vill säga tjänstemännen som ska vara 
experter och stödja verksamheter i folkhälsoarbetet. Tjänstemännen ska arbeta fram bland 
annat olika strategier på strategisk nivå som ska vara långsiktiga, och därefter implementera 
strategierna på verksamhetsnivå samt följa upp det ute i verksamheterna.  

Intervjupersonerna tyckte att samtliga folkhälsofrågor var viktiga att arbeta med i 
Landstinget men att det finns frågor som är mer prioriterade. Till största del är det 
politikerna som delar ut uppdragen, och ibland upplevdes att uppdragen inte prioriterar de 
ämnesområden som ansågs ha störst behov. Intervjupersonerna nämnde dock att någon 
måste bistå med beslutsmaterial till politikerna, och genom bland annat 
befolkningsundersökningar finns möjlighet att göra en omvärldsanalys för att upptäcka vilka 
frågor som är viktiga att arbeta med just nu.  

Det går ju åt båda hållen, det är ju politiken som fattar besluten men någon måste ju ta 
fram beslutsunderlag åt dem. Vi har ju egentligen mycket svar i statistiken, vilka 
problemområden som finns, och det måste ju vi lyfta också för att de ska kunna fatta 
bra beslut. (IP2) 
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Deltagarna förklarade deras roll som att till stor del vara ett stöd till kommuner och 
organisationer, samt möta olika verksamheter och ge dem de bästa förutsättningarna. Att 
arbeta med folkhälsofrågor inom länet innebär till stor del att arbeta strategiskt och 
långsiktigt. Bland annat nämndes hur ett hållbarhetsprogram är på väg att tas fram vilket 
innefattar hur arbete kring den hållbara utvecklingen ska bedrivas, både på ett socialt och 
miljömässigt sätt. Det bedrivs även mycket utredningar, samordningar och projekt. Ett 
projekt som nämndes var bland annat hälsotorgen i sjukhusentréerna, vilket förövrigt blivit 
en permanent verksamhet på tre sjukhus i Sörmland. Dessa hälsotorg är en mötesplats med 
fokus på hälsa och är avsedda att ge information, kunskap och stöd för ett hälsosamt liv, samt 
skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Projektet utgick från ett brukarperspektiv det 
vill säga att besökarna blev involverade och fick möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av 
konceptet.  

Projektgruppen tog fram ett koncept utifrån en tjänstedesign som innefattar att man 
gick ju ut och frågade befolkningen samtidigt som man gjorde en omvärldsanalys. Vad 
finns det i samhället som liknar det, framgångsfaktorer och tidigare utvärderingar. 
(IP5) 

Den ojämlika hälsan var intervjupersonerna eniga kring som en viktig fråga att prioritera och 
arbeta med. Då skillnader i hälsa ökar mellan grupper och vilket flera nationella rapporter 
belyser utifrån kommissionen för jämlik hälsa. Det nämndes att det bland annat syns 
skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå och om man har bott länge i Sverige eller inte. 
Alla var överens om att driva frågan för en jämlik hälsa och informera kring den rådande 
ojämlikheten. 

Våran roll är ju att liksom att föra ut den kunskapen och se till att kunskapen ökar kring 
hur det ser ut och vad man kan göra och sen visar vi olika exempel på olika projekt som 
görs i Sörmland för att motverka den ojämlika hälsan. (IP1) 

Intervjupersonerna tog upp beslutet från det politiska hållet kring målet om att bli Sveriges 
friskaste län år 2025, då insatserna bland annat ska vara mer riktade mot barn och unga. De 
höll med om betydelsen med tidiga insatser då det troligtvis kommer generera i en bättre 
hälsoutveckling överlag. Deltagarna ansåg vikten av barn och ungas möjlighet till skolgång 
och godkända betyg för att kunna komma vidare i livet. Det handlar om att ge människor 
stöd och hjälp och ibland kan det handla om bemötande att personen i fråga får känna sig 
inkluderad.   

Det är också en jätteviktigt den här första basen och veta vad folk befinner sig för det vet 
vi ju att de som inte går i skolan … ibland har det enskilda problem men ibland kan det 
vara att man har en sjuk anhörig hemma. Som gör att man inte kan vara i skolan för jag 
behöver jobba med annat och då behöver de hjälp och stöd med de delarna. (IP2) 

Deltagarna nämnde tobaksområdet som en viktig fråga och som prioriteras mycket just nu. 
Landstinget erhåller en arbetsgrupp vilka arbetar med tobaksfrågan där det senaste större 
uppdraget är ”rökfria sjukhusområden” vilket infördes i januari förra året. Varav nästa stora 
uppdrag är att arbeta med hela landstinget som en rökfri arena vilket ska inträffa år 2019. 
Intervjupersonerna berättade även hur tidigare mätningar av andelen som röker i Sörmland 
alltid varit högre än rikssnittet, tobaksbruket kan kopplas till utbildningsnivå och i Sörmland 
finns en lägre andel som är högutbildade än rikssnittet. Men nya undersökningar påvisar en 
positiv utveckling.  
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Nu senaste undersökningen så låg vi faktiskt i nivå med det nationella snittet och det 
har aldrig hänt förut. Jag tror att en del beror på att vi erbjuder lättillgängligt stöd för 
den som vill sluta röka, vilket jag tror är oerhört viktigt och att man har ett bra 
bemötande och ett bra stöd. (IP3) 

Intervjupersonerna tog även upp den psykiska ohälsan vilket ökar i länet, och 
angelägenheten av att göra fler insatser för att få grepp om problemområdet. Deltagarna 
belyste psykisk hälsa som ett viktigt område och att det finns en stark vilja att belysa 
problematiken kring det, men att uppdraget inte riktigt lyfts fram ordentligt. Främst nämns 
att det är unga tjejer som lider av psykisk ohälsa. Men deltagarna antydde även att det är 
viktigt att satsa brett, det vill säga att satsa på ett område vilket även kan ge effekter på andra 
områden. Till exempel om satsning görs på fysisk aktivitet så finns möjligheten att det ger 
effekt på även psykisk hälsa samt på övervikt.  

Vikten av det hälsofrämjande arbetet lyftes av deltagarna däribland uppdraget kring 
”hälsofrämjande landsting” där landstinget medverkat till att strukturera upp det arbetet 
utifrån de nationella riktlinjerna. Landstinget har bistått med tobaksavvänjare som ger stöd 
och fokus samt samordnat kampanjer kring tobaksfrågan. Arbetet med ”hälsofrämjande 
skolutveckling” nämndes också där Landstinget bland annat bistår med ett nyhetsbrev till 
skolarna i länet tillsammans med Smittskydd-Vårdhygien och med Länsstyrelsen. 
Tillsammans med Smittskydd-Vårdhygien erbjuds också skolor att utveckla sin 
samlevnadsundervisning. Däremot fanns det förhoppningar om att det hälsofrämjande 
arbetet skulle få mer utrymme men att uppfattningarna var att utvecklingen ändå gick 
framåt.   

Det läggs större fokus på hälsofrämjande arbete inom organisationen […] man kanske 
inte jobbar lika brett eller stort inom det hälsofrämjande utanför till exempel sjukhuset, 
när det gäller den uppsökande verksamheten … och det är väl en utveckling som jag tror 
är på väg alltså att man jobbar uppsökande och mobilt och skapar stödjande miljöer 
utifrån. (IP5)  

5.2  Samverkansmöjligheter  med  andra  aktörer    
Intervjupersonerna var överens om vikten av att samverka med andra aktörer var viktigt för 
att lyckas med ett folkhälsoarbete. Deltagarnas upplevelser av samverkan var att det gjorde 
dem starkare och smartare eftersom det ger flera perspektiv på ett område. Deltagarna 
nämnde hur Landstinget är en stödfunktion både inåt och utåt i organisationen och 
samverkar därefter både internt mot vården och externt mot bland annat kommun och 
Länsstyrelsen. Uppdraget kring hälsofrämjande skolutveckling nämndes då skolorna är en 
arena där Landstinget bistår med underlag och samtidigt har skapat samverkan med 
smittskydd-vårdhygien då de också har uppdrag att arbeta med skolan samt länsstyrelsen. 
Emellertid beror samverkanspartners mycket på vilket område folkhälsoarbetet berör och 
vilka som är mest lämpliga att samverka med för att stärka arbetet.  

Det är ju mycket det här för oss att hitta till exempel vad ska vi ha för planer för länet 
till exempel när det gäller alkohol prevention och vilka vi kan samverka med. Vi är lite 
den som fångar in alla, både internt och externt. (IP1) 
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Upplevelserna kring samverkan i Landstinget var att den fungerade bra och att andra aktörer 
hade en positiv inställning till att samarbeta. Intervjupersonerna ansåg att samverkan 
fungerade bra speciellt externt med andra kommuner och landsting. Samtidigt som 
deltagarnas tidigare erfarenheter antydde att det även fanns vissa utmaningar kring 
samverkan och att utveckla samverkanspartner. Deltagarna upplevde att utmaningarna 
bestod av bland annat brist på resurser och att tiden inte räckte till för att samverka i den 
utsträckning som är önskvärd.  

Sen är det ju inte alltid lätt att samverka, ibland är det ju korta tidsperioder eller man 
har projekt som ska avslutas och då kanske man måste jobba på ett visst sätt för att 
hinna med, sånt kan ju ställa till det. (IP3) 

Intervjupersonerna upplevde att det var lättare att samverka utåt med kommun och 
länsstyrelse och svårare inåt i Landstinget. De upplevde ett behov av att samverka mycket 
mer internt speciellt inom vården och arbeta mer förebyggande. Samtidigt som samverkan 
upplevdes kunna utvecklas även externt att det finns fler aktörer att samarbeta med för att 
underlätta och förbättra folkhälsoarbetet. Är en väg stängd av olika skäl så är det viktigt att se 
till vilka möjligheter som finns, men att det ändock finns en stark vilja från alla håll att 
samverka och arbeta för folkhälsofrågor. 

[…] men sen utåt och så tycker jag att det finns många fler man kan samarbeta med 
speciellt det här med till exempel bostadsområden att det så viktigt att man trivs 
hemma och att uttrycka sitt närområde och sådär. Det gäller att visa att vi finns också 
att vi villiga att samarbeta och så. (IP1) 

Samverkan upplevdes vara en stor del i folkhälsoarbetet som bedrivs i Landstinget då 
deltagarna nämnde hur de samverkar med andra aktörer för att stötta, strukturera och starta 
upp processer snarare än att driva folkhälsofrågor. Mycket arbete ligger i att informera och 
uppmuntra andra aktörer till att arbeta för folkhälsan samt informera kring vilka insatser 
som krävs för förebygga ohälsa och främja hälsa.    

Vi är ju inte ansvariga för folkhälsan även om vi jobbar med folkhälsa liksom det är ju 
inte på oss det hänger egentligen utan vi är ju en stödfunktion och vi bidrar med 
kunskapshöjande insatser och skapa samverkan snarare än att driva folkhälsofrågor. 
(IP4) 

5.3  Möjligheter  och  hinder  för  ett  lyckat  folkhälsoarbete    

Intervjupersonerna belyste att det fanns många styrdokument att arbeta utifrån i 
folkhälsoarbetet. Det tas bland annat fram olika policys att förhålla sig till som ska synka 
ihop med de övergripande strategiska målen. Deltagarna ställde sig positivt till det nya 
hållbarhetsprogrammet som upparbetas just nu, vilket dels påvisar att politikerna mer och 
mer intresserar sig för en hållbar utveckling samtidigt som det ökar förutsättningarna att 
bedriva ett folkhälsoarbete med fokus på en hållbar framtid. Att utgå från olika 
planeringsmodeller lyftes också fram som en möjlighet till att skapa bättre insatser däremot 
nämndes att det sällan nyttjades några modeller eller teorier i det praktiska folkhälsoarbetet.  
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Det finns bra teorier men när man kommer in i verksamheterna så ser verkligheten lite 
annorlunda ut. Modellerna är väldigt bra att använda när man utgår från ruta ett när 
man inte har något från början men det är ganska sällan man lever i en sådan värld. 
(IP3) 

En modell som nämndes var PDSA-modellen som förklarades som en 
implementeringsmodell där arbetet planeras, testas, analyseras och implementeras. 
Modellen upplevdes skapa bättre möjligheter för hur all insamlad data ska nyttjas och 
analyseras för att sedan göra lämpliga insatser. Implementering var förövrigt något som 
deltagarna ibland upplevde svårt inom folkhälsoarbetet då insatserna kan uppfattas av andra 
aktörer som tidskrävande eller bringa extra arbete. Bland annat upplevdes hälso- och 
sjukvården ibland ha svårt att ta till sig hälsofrämjande insatser då sjukvården i sin helhet 
arbetar behandlande åtgärder.   

Implementeringen kan jag tycka är svårt inom folkhälsoarbete, oftast vet man ju vad 
som ska göras och det finns exempel från andra landsting och sådär. Men det är svårt 
alltså just inom hälso- sjukvården där vi ändå finns så är det så pressat redan och vi 
kommer med olika saker att nu måste ni tänka på det här och göra såhär och så vidare. 
(IP2) 

Överlag upplevde intervjupersonerna sig ha en stort stöd från kollegor och ledning för att 
kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och möjligheten att få hjälp kring hur arbetet ska 
fördelas för att få en bra helhet. De upplevde också en stark tillit från chefen att arbeta utifrån 
egna initiativ och utveckla arbetet utifrån de förutsättningar som finns. Möjligheten till att 
bedriva ett bra folkhälsoarbete upplevdes stärkas av att få arbeta relativt fritt utifrån den 
egna förmågan samtidigt som det ger en personlig utveckling i arbetet.  

Uppdragen är ganska breda och för mig funkar det jättebra att jag själv får utveckla, att 
man får vara lite flexibel. Och att chefen har den tilliten till mig att jag kan utveckla 
arbetet utifrån de förutsättningarna jag har. (IP3) 

Intervjupersonerna var överens om svårigheten att arbeta inom en politiskt styrd 
organisation i och med politikernas betydande intresse för folkhälsoarbetet, då de besitter 
den största makten. Det är upp till politikerna att betrakta något som viktigt att göra insatser 
mot för annars finns inga resurser att tillsättas. Problematiken kring det långsiktiga arbetet 
nämndes också vilket har stor betydelse i ett folkhälsoarbete, till exempel kan en insats för 
barn och ungdomar idag inte visa sig nästa år utan det kan dröja upp till tio år innan det går 
att se effekter. Deltagarna upplevde att politikerna vill ha snabba resultat men borde ha 
bättre kunskap kring folkhälsa, att det kräver långsiktiga processer och att fyra års perioder 
inte är tillräckligt för att driva viktiga folkhälsofrågor utan det krävs mycket längre tid. Det är 
viktigt att våga lita på forskning som finns att insatserna kommer påverka och bidra till 
positiva hälsoeffekter, att våga satsa, vara envis och inte ge upp.   

Och jag kan tycka att politiken har ju sagt att vi ska ta fram ett hållbarhetsprogram så 
det visar ju ändå ett visst intresse av långsiktighet men det behöver ju gå över 
blockgränser för folkhälsa kan liksom inte ändras från år till år. Det krävs mer uthålliga 
tankesätt mer uthålliga målformuleringar och resurser. (IP4) 

Deltagarna belyste att folkhälsoarbete är så pass komplext vilket ibland kan vara ett hinder i 
arbetet. De ansåg att det ibland kan vara svårt att mäta resultat, det vill säga att se effekt på 
de insatser som gjorts. Vilket i vissa fall kan leda till att det som är svårt att mäta hamnar i 
skymundan och istället mäts det som är lättare att mäta. De upplevde också en viss saknad av 
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uppföljning och utvärdering i folkhälsoarbetet, dels för att få en överblick samt förbättring av 
arbetet för att skapa bättre förutsättningar.  Deltagarna upplevde även ibland svårigheten att 
utgå från att politiskt formulerat syfte, vilket i vissa fall kan vara väldigt brett och diffust 
vilket kan komplicera bland annat utvärderingsmöjligheterna. Möjligheten att utveckla något 
och tänka nytt kan upplevdes också hämmas genom brist på resurser eller att det inte ryms 
inom den tidsaspekt som erhålls.    

Nu ska vi göra det här men hur följer vi upp det sen liksom… Det tycker jag vi saknar 
inom landstinget. Uppföljning och utvärdering liksom hur saker och ting fungerar och 
även plocka bort saker, förnya så att arbetet blir bättre och kan skapa bättre 
förutsättningar. (IP2)   

 

6  DISKUSSION  

6.1  Metoddiskussion  

6.1.1  Diskussion  om  metodval    

En kvalitativ metod ansågs lämplig till denna studie då syftet var att undersöka upplevelser 
kring folkhälsoarbetet i Landstinget Sörmland, och ta del av den intervjuades subjektiva syn 
på det kontext som avsetts studeras samt uppnå detaljrikare information (Holloway & 
Wheeler (2010). Kvantitativ metod bedömdes inte vara relevant för att besvara studiens syfte 
då kvantitativ karaktär enligt Patel och Davidsson (2011) vill ha mätbara resultat, i avsikt att 
exempelvis undersöka skillnader mellan olika grupper vilket inte var ändamålet med denna 
studie.  

Birkler (2012) menar att den kvalitativa metoden bidrar till nya perspektiv genom den 
flexibilitet kvalitativa intervjuer medför, dock finns en problematik kring generaliserbarheten 
på grund av det låga antalet deltagare inom kvalitativ forskning. Kvantitativ metod erhåller 
resultat som kan överförs på en större population. I denna studie var dock inte avsikten att 
kunna generalisera resultatet utan istället få en inblick i organisationen och deltagarnas 
upplevelser, vilket i sin tur kan användas av andra Landsting eller andra organisationer som 
arbetar med folkhälsofrågor. Holloway och Wheeler (2010) nämner också subjektiviteten 
som finns mellan forskaren och den intervjuade personen, detta har beaktas under studiens 
hela process men det finns en risk att studiens resultat möjligtvis kan ha påverkats av 
författarens egna åsikter ändå.	   
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6.1.2  Urvalsdiskussion    

Studien utgjordes av ett målinriktat urval där deltagarna valdes utifrån relevans för syftet 
(Holloway & Wheeler, 2010), urvalet bestod av personer med olika ämnesområden inom 
folkhälsa för att få en ökad variation i resultatet. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om 
urvalet bestod av personer som arbetade inom samma ämnesområde, vilket hade kunnat ge 
ett djupare perspektiv inom just det området. Men i och med att syftet var att undersöka hur 
folkhälsoarbetet bedrivs i sin helhet i Landstinget samt intervjupersonernas olika upplevelser 
kring arbetet, var det lämpligt att välja personer med skilda arbetsuppgifter vilket gav fler 
perspektiv och stärkte resultatet. Möjligtvis hade till exempel även verksamhetschefen 
kunnat intervjuats för att få flera synvinklar kring studieområdet.    

Antalet deltagare i studien kan anses vara för få för att ge ett trovärdigt resultat, vilket till 
största del bestod av tidsbrist. Ändock ansågs intervjupersonerna kunna bistå med 
information som var tillräcklig att besvara studiens syfte och frågeställningar. Tillämpning av 
fler deltagare hade sannolikt inte gjort resultatet mer pålitligt. Urvalet bestod av enbart 
kvinnor vilket föll sig naturligt då majoriteten av de anställda inom enheten är kvinnor. 
Resultatet hade eventuellt kunnat bli annorlunda om urvalet bestod av både kvinnor och 
män. Intervjupersonerna var i olika åldrar med skilda erfarenheter inom folkhälsoområdet 
och med olika utbildningsbakgrunder, vilket anses positivt då det tillförde flera perspektiv till 
resultatet.  

Det faktum att alla tillfrågade valde att deltaga i studien kan bero på att författaren tidigare 
träffat personerna under en praktik i Landstinget, vilket möjligtvis medförde att de samtyckte 
till att deltaga samtidigt som ämnesområdet är av stort intresse för deltagarna och därav 
ställde sig positiva att tillföra med sina egna kunskaper och erfarenheter.  

6.1.3  Diskussion  om  datainsamlingsmetod    

Semistrukturerade intervjuer med förutbestämma frågor användes som 
datainsamlingsmetod, för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Holloway & 
Wheeler, 2010). Vilket upplevdes vara en fördel samt underlättade intervjuprocessen, då 
intervjuaren inte hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer. Den 
semistrukturerade intervjuguiden medförde likaså att det blev lättare att strukturera upp 
intervjun under analysprocessen (Kvale & Brinkman, 2014). Semistrukturerade intervjuer 
ger även möjligheten till att ställa följdfrågor vilket intervjuaren utnyttjade, men i efterhand 
upptäcktes att ytterligare förtydliganden hade kunnat erfordras kring vissa resonemang för 
att få ännu fylligare svar.  

Den framtagna intervjuguiden bedömdes fungera bra och intervjun blev strukturerad men 
samtidigt flexibel i rätt mån. Intervjufrågorna upplevdes komma i relevant och naturlig 
ordningsföljd samt att antalet förberedda frågor kändes lämpliga, fastän att det inte 
genomfördes någon pilotintervju på grund av tidsbrist. Samtidigt som intervjupersonerna var 
väldigt insatta i ämnet och hade lätt för att prata fritt kring de frågor som ställdes. I vissa fall 
hade den intervjuade redan svarat på flera frågor utan att de hunnit ställas, men de valdes att 
ställas ändå vilket ledde till ett ännu mer utvecklat svar. Därav blev antagligen tidsintervallet 
på några av intervjuerna längre än beräknat, två intervjuer varade mellan 26 och 42 minuter 
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medan resterande intervjuer pågick mellan 52 och 57 minuter. Däremot ansågs de långa 
intervjuerna vara positivt då det gav mycket material att analysera. 

Tre intervjuer hölls på arbetsplatsen där den intervjuade arbetade medan två intervjuer 
utfördes i mötesrum utanför de intervjuades arbetsplats. Alla intervjuer skedde ostört och att 
två intervjuer genomfördes utanför arbetsplatsen var deltagarnas egna önskan och medförde 
därav  inte till att de intervjuade kände sig obekväma, även om det var en mindre bekant 
miljö. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) 
medför att intervjuaren har lättare att koncentrera sig på ämnet. Intervjuaren antecknade 
enbart några få noteringar för egen skull som dök upp under intervjusamtalet.  

6.1.4  Analysdiskussion    

Det insamlade intervjuunderlaget transkriberades ordagrant för att erhålla en riktig bild av 
det intervjupersonerna berättade. Vid några tillfällen under transkriberingen var det svårt att 
hinna skriva ned vad som yttrades och samtidigt uppfatta exakta meningar. Därav lyssnades 
delar av intervjuerna igenom flera gånger för att säkerhetsställa att transkriberingen skett 
helt korrekt. Transkriberingen av intervjuerna skedde kontinuerligt under de två veckor 
intervjuerna genomfördes dels för att minska tidsåtgången, men även för att intervjuerna 
fortfarande skulle vara färska i intervjuarens minne. Detta ökade möjligheten till en felfri 
transkribering då beroende på vilket sätt personen uttrycker sig kan det tolkas på olika sätt i 
textformatet. Detta beaktades då en deltagare var ironisk i sitt utlåtande och intervjuaren 
skrev därav med det i sin transkribering inom parantes, för att meningen inte skulle tolkas 
felaktigt senare under analysen.   

Fokus låg på det manifesta innehållet vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 
att det centrala ligger i det intervjupersonen faktiskt sagt, därav minskas risken för 
förvrängningar av det som intervjupersonerna berättat samt att det inte ställs lika stora krav 
på intervjuarens analytiska förmåga. Holloway och Wheeler (2010) påpekar att feltolkningar 
kan förekomma vid analyser utförda av oerfarna intervjuare. I detta fall saknades tidigare 
erfarenhet, vilket stärker valet av den manifesta innehållsanalysen och även resultatets 
trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns alltid en viss förförståelse i ämnet 
hos den som använder sig av kvalitativ metod i studier, vilket kan komma att påverka 
resultatet och göra det mindre trovärdigt. Viss förförståelse fanns inom ämnet, i detta fall 
kunskap och insikt från folkhälsoarbete inom Landstinget då författaren tidigare haft praktik 
där.  Dock kan den manifesta innehållsanalysen ha medfört en mindre risk för att analysen 
skulle reflekteras av personliga uppfattningar, då fokus riktades mot det synliga och 
uppenbara vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) minskar risken för feltolkningar. 

Under analysen skapades huvudkategorierna med utgångspunkt i studiens tre 
frågeställningar för att lättare kunna överblicka om alla frågeställningar besvarats. Det 
upplevdes dock svårt att skapa underkategorier, då huvudkategorierna redan uppkom direkt 
efter kodningen varav det steget först valdes bort. Däremot resulterade några av koderna i två 
olika underkategorier vilka kunde passa in i en gemensam huvudkategori. 
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6.1.5  Diskussion  om  kvalitetskriterier    

Inom forskning måste tillförlitligheten beaktas för att kvalitetssäkra studien (Holloway & 
Wheeler, 2010) vilket tagits hänsyn till i denna studie, bland annat har alla delar av 
arbetsprocessen synliggjorts vilket ökar studiens kvalité.  

För att säkerställa trovärdigheten i studien är det viktigt att intervjupersonerna förstår 
frågorna så att svaren blir i enlighet med frågan (Holloway & Wheeler, 2010). Detta 
säkerhetsställdes genom att intervjuaren upprepade och förtydligade frågan ytterligare när 
den intervjuade verkade osäker på vad frågan gällde. Intervjupersonerna uppfattades ge 
trovärdiga och självständiga svar, då flera uttalanden ofta förknippades med ett praktiskt 
exempel från verkligheten. Intervjufrågorna var till stor del öppna och lämnade utrymme för 
intervjupersonerna att svara fritt. Deltagarnas svar innehöll även såväl positiva uttalanden 
som lite mer kritiska utlåtanden, vilket kan tolkas som att svaren var öppna och 
sanningsenliga. Transkriberingen har även skett med exakta översättningar från tal till skrift, 
samt att trovärdigheten stärkts ännu mer genom att ordagranna citat från intervjupersonerna 
redovisats i resultatet. 

Beträffande pålitligheten i studien, det vill säga att resultatet kan upprepas samt skapa 
möjligheten för andra att göra liknande studier (Holloway & Wheeler, 2010), måste det has i 
åtanke att andra urval kan ge skilda svar och att göra en ny studie med liknande förhållanden 
inte nödvändigt ger överensstämmande resultat. Men då studien innefattar en tydligt 
redogjord metod, en relevant beskrivning av information i bakgrunden och kontextuella 
faktorer, möjliggörs det för andra att upptäcka skillnader som kan bidra till att resultaten 
frånskiljer varandra. Intervjuguidens frågor finns även med som bilaga för att underlätta för 
andra att göra en liknande studie.  

En svaghet med studien är att antalet deltagare är få samt att det inte finns någon tydlig 
beskrivning kring deltagarna vilket försvårar överförbarheten, det vill säga att resultatet kan 
tillämpas i en annan miljö (Holloway & Wheeler, 2010). Huruvida att inte beskriva 
deltagarna alltför detaljerat var ett avsiktligt val för att inte blottlägga deltagarnas identitet. 
Syftet med studien var emellertid inte att kunna generalisera resultaten, men samtidigt har 
Landstinget beskrivits tydligt i studien för att öka möjligheterna till att kunna jämföra 
Landsting och möjligtvis överföra resultaten till andra Landsting, kommuner eller 
organisationer.  

Enligt Holloway och Wheeler (2010) ska studiens resultat undvikas att påverkas av 
forskarens egna intressen. För att styrka resultatet i denna studie har relevant litteratur och 
forskning beskrivits för att sammankoppla till det som framkom under intervjuerna. Den 
manifesta innehållsanalysen har även bidragit till att författaren till största mån inte låtit 
egna åsikter påverka resultatet.  

6.1.6  Etikdiskussion    

I denna studie har de fyra etiska principerna beaktats under hela forskningsprocessen 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Då författaren tidigare haft praktik på arbetsplatsen fanns inget behov av att nyttja en 
kontaktperson för att få tag i deltagarna därav fanns ingen möjlighet för någon annan att veta 
vilka som deltagit i studien. Dock är det möjligt att flera personer inom organisationen vet 
vilka som ställt upp på intervju då flera intervjuer skedde på arbetsplatsen, där intervjuaren 
mötte flera kollegor till deltagaren. Men detta upplevdes inte vara något problem för 
intervjupersonerna då de själva valt vart intervjun skulle genomföras. Uppgifter och material 
från deltagarna har även behandlats konfidentiellt, deltagarnas namn har inte uppgetts och 
resultatet har redovisas så att identifiering inte ska vara möjligt i och med att de intervjuade 
personerna benämnts som IP1 till IP5. Numreringen på koderna stämmer inte heller överens 
med ordningsföljden på intervjuerna, för att ytterligare minska risken för identifiering då 
intervjupersonerna kan ha anat vilken ordningsföljd de blev intervjuade i. Det inspelade och 
transkriberade materialet förvarades även på en privat dator vilken var otillgänglig för 
obehöriga personer. Materialet kommer efter att uppsatsen godkänts att raderas.   

Arbetsplatsen är däremot beskriven vilket ändock inte uppfattas öka risken för identifiering 
då anställda inom området är så pass många och utomstående troligtvis inte kan koppla ihop 
uttalanden med person. Studieområdet bedömdes dock inte inkräkta på deltagarnas 
integritet, då studien inte behandlar något känsligt ämne samt att deltagarna inte berättar 
något kring sitt egna privatliv.  

6.2  Resultatdiskussion    

6.2.1  Diskussion  om    folkhälsoarbete  i  Landstinget  Sörmland    

Deltagarna i studien nämnde att det är politikerna som delar ut uppdragen i folkhälsoarbetet 
och som besitter den största makten över vilka insatser som ska prioriteras. I tidigare 
forskning ges uttryck att politikerna i vissa fall borde ha bättre kunskap och insikt kring 
folkhälsofrågor för att bidra med stöd som samverkanspartner samt skapa för att 
folkhälsoarbetet ska bedrivas på bästa möjliga sätt (Elander, Eriksson, Fröding, 2009).        
Deltagarna upplevde ibland att andra insatser var mer angelägna men inte prioriterades av 
politikerna. Samtidigt nämndes att anställda inom Landstinget med kunskap inom folkhälsa 
bistod med beslutsmaterial, för att upplysa vilka frågor som är viktiga att arbeta med just nu. 
Att förespråka hälsointressen mot bland annat myndigheter och politiker kan kopplas till 
HELPSAM-modellen vilken redogör det som en strategi för att skapa framgång i det 
hälsofrämjande arbetet (Haglund et al., 1996). Intervjupersonerna upplevde ibland att 
uppdragen från politikerna var väldigt breda och med ett diffust syfte. Tidigare forskning 
visar på att tydliga riktlinjer som upplevs förståeliga och ger klara målsättningar har visat sig 
vara en viktig faktor för att undvika svårigheter att utföra ett organiserat folkhälsoarbete 
(Jansson, Fosse & Tillgren, 2011).  

Den ojämlika hälsan nämndes som en viktig fråga att bedriva vilket även flera rapporter 
utifrån kommissionen för jämlik hälsa belyser som ett viktigt område, då skillnader i hälsa 
ökar mellan grupper i hela landet. Jämlikhet i hälsa är även en av de sju grundläggande 
principerna för ett lyckat hälsofrämjande arbete enligt WHO (2001). I Kommissionen för 
jämlik hälsa redogörs hur ojämlikhet i hälsa uppkommer genom ojämlikhet i resurser som 
goda uppväxtvillkor, bra utbildning och en god inkomst (SOU 2016:55). Resultatet visade på 
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att folkhälsoarbetet som bedrivs inom Landstinget fokuserar på barn och unga, det vill säga 
tidiga insatser för att stödja barns uppväxtvillkor. Flera insatser riktades även mot skolan och 
vikten av att stötta barn och ungdomar till att få bra betyg för att skapa förutsättningar till en 
bra utbildning. Dessa faktorer kan även kopplas till de nationella målområdena för den 
svenska folkhälsopolitiken vilka bland annat framhåller barns och ungas uppväxtvillkor samt 
ekonomiska och sociala förutsättningar (SOU 2016:55).  

Tobaksfrågan framhålls i resultatet som ett område det bedrivs många insatser kring och 
vilket även visat på goda resultat, tobak kan knytas samman med den ojämlika hälsan på 
flera sätt bland annat visar undersökningar på att grupper vilka röker mest är dem som är 
mer utsatta i samhället. Detta betyder att Landstinget arbetar dels mot tobaken men även 
med att minska den ojämlika hälsan i befolkningen. Tobaksområdet kan således också 
kopplas till målområde elva i de övergripande nationella målet. Målområdena kategoriserar 
även hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i individers livsvillkor och 
levnadsvanor som har en viktig betydelse för hälsan (Prop. 2007/08:110). Varav Landstinget 
arbetar med många faktorer som påverkar människors hälsa. 

I resultatet framkom även arbetet kring hälsofrämjande Landsting och insatser inåt 
organisationen mot hälso- och sjukvården för att generera mer hälsofrämjande insatser där. 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är också ett viktigt målområde inom den svenska 
folkhälsopolitiken vilket även kan relateras till begreppet ”stödjande miljöer” som enligt 
Haglund (1996) har ett mer salutogent synsätt med hälsan i fokus, samt ändrat fokus från 
riskfaktorer till hälsofrämjande möjligheter på vardagsarenor. Att möjliggöra, det vill säga att 
skapa förutsättningar för hälsa kan kopplas till HELPSAM-modellen som ett viktigt kriterium 
för att skapa stödjande miljöer, likaså kan människors möjlighet till att öka kontrollen över 
sin egen hälsa översättas till begreppet ”empowerment” vilket benämns som en viktig princip 
för ett lyckat hälsofrämjande arbete (WHO, 2001). Delaktighet nämns i resultatet som en 
viktig faktor, däribland i projektet med hälsotorgen där besökarna blev involverade och fick 
möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av konceptet. Delaktighet kan även kopplas till de 
nationella målområdena samt är en av de sju vägledande principerna för ett lyckat 
hälsofrämjande arbete.  
 
En hållbar utveckling är något som alltmer efterfrågas från nationell nivå och Landstinget 
Sörmland arbetar just nu fram ett hållbarhetsprogram. Hållbar utveckling är ytterligare en 
princip för ett lyckat hälsofrämjande arbete och innebär att insatser ska verka långsiktigt och 
upprätthållas även när insatser avslutats (WHO, 2001). Deltagarna uppskattade att 
politikerna gett uppdraget kring att ta fram ett hållbarhetsprogram då det åsyftar till ett 
intresse av ett långsiktigt arbete, vilket tidigare upplevts försummats då politikerna ofta vill 
ha kortsiktiga effekter.  
 
Sammanfattningsvis arbetar Landstinget mycket utifrån att vara en stödfunktion, att stötta 
och inkludera för att skapa förutsättningar för hälsa. Ett socialt stöd från familj och vänner 
men även samhället är en viktig bestämningsfaktor för hälsa vilket tidigare forskning påvisat 
minskar risken att drabbas av ohälsa (Ahnquist, Wamala & Lindström, 2012).  
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6.2.2  Diskussion  om  samverkansmöjligheter  med  andra  aktörer  

Resultatet visade på att samverkan var en viktig del i att lyckas med folkhälsoarbetet som 
bedrevs i Landstinget då samverkan skedde i stor utsträckning med andra aktörer för att 
stötta, strukturera och starta upp processer i arbetet. Samverkan upplevdes vara av vikt för 
att stärka arbetet och ge flera perspektiv på ett område. Tidigare forskning tyder på hur 
insatser som främst godtagits omfattat olika typer av sektorsövergripande samverkan, både 
internt inom organisationen och externt med aktörer inom samhället (Jansson & Tillgren, 
2010). I resultatet från innevarande studie framgick hur Landstinget samverkar både internt 
mot vården och externt med bland annat kommun och Länsstyrelsen, men att samverkan var 
enklare utåt externt än inåt organisationen. Deltagarna upplevde ett behov av att samverka 
mer internt samtidigt som samverkan överlag upplevdes kunna utvecklas både internt och 
externt för att förbättra folkhälsoarbetet.  

Danermark (2000) belyser hur viktiga faktorer för samverkan är ett klart och uttalat mål 
samt erhållande av resurser. Resultatet antydde att det fanns vissa utmaningar kring 
samverkan och att utveckla samverkanspartner, vilket berodde på bland annat brist på 
resurser och att tidsperioden inte räckte till för att samverka i den utsträckning som var 
önskvärd. Detta tyder på att folkhälsoarbetet inom Landstinget Sörmland kan förbättras och 
utvecklas för att skapa bättre förutsättningar. Danermark (2000) tar även upp en tydlig 
ledning som en viktig faktor för samverkansmöjligheter, det vill säga att ledningen är delaktig 
och inte bara lämnar över ett arbete. Deltagarna upplevde att de erhöll stöd från ledning för 
att kunna utföra ett bra arbete och möjligheten att få hjälp kring hur arbetet ska distribueras 
för att få en bra helhet. 

Även om det upplevdes finnas vidare utveckling av samverkan så bedrivs det ändå i stor 
utsträckning i Landstinget. Kommissionen för jämlik hälsa (2017) redogör för hur de 
viktigaste egenskaperna för ett lyckat folkhälsoarbete bland annat är samverkan i 
organisationen samt samverkan mellan andra lokala, regionala och nationella aktörer. 
Kommissionen beskriver även hur satsningar för att minska den ojämlika hälsa i 
befolkningen fodrar insatser med ett långsiktigt och tvärsektoriellt samverkansarbete på flera 
nivåer (SOU 2016:55).  

Samverkan som bedrivs i Landstinget kan kopplas till HELPSAM vilken har  
gränsöverskridande samverkan och förmedling som en nyckelstrategi för att lyckas med 
hälsofrämjande arbete. I de sjuvägledande principerna för ett lyckat hälsofrämjande arbete 
finns tvärsektoriellt arbete med som en princip vilket innebär att involvera relevanta 
verksamheter från olika sektorer (WHO, 2001). Då resultatet visar på att Landstinget bland 
annat samverkar med Länsstyrelsen rörande tobaksfrågorna och smittskydd-vårdhygien 
angående skolorna, finns belägg för att Landstinget bedriver samverkan för ett 
hälsofrämjande arbete. Under steg två i SESAME-modellen rubriceras ”etablera samverkan” 
varav samverkan är ett viktigt steg i att påbörja ett arbete samt driva en pågående process 
som ständigt ses över och förbättras (Haglund et al., 1996), samt för ett praktiskt 
hälsofrämjande arbete. Genom den samverkan som bedrivs i Landstinget möjliggörs bättre 
förutsättningar för en god hälsa i befolkningen.  
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6.2.3  Diskussion  om  möjligheter  och  hinder  för  ett  lyckat  folkhälsoarbete  

Intervjupersonerna belyste att det fanns många styrdokument att arbeta utifrån i 
folkhälsoarbetet. Det tas bland annat fram olika policys att förhålla sig till som ska synka 
ihop med de övergripande strategiska målen, vilket kan kopplas till HELPSAM-modellen där 
policyutveckling beskrivs som betydelsefullt i ett hälsofrämjande arbete. Att utgå från olika 
planeringsmodeller eller teorier skapar möjligheter till ett lyckat folkhälsoarbete, men 
deltagarna upplevde att det sällan nyttjades i det praktiska folkhälsoarbetet. En modell som 
nämndes var PDSA-modellen som förklarades som en implementeringsmodell där arbetet 
planeras, testas, analyseras och implementeras. De olika delarna i modellen går att koppla till 
flera planeringsmodeller som kan användas i folkhälsoarbetet.  

Resultatet som framkom påvisade ändock att mycket av det arbete som bedrivs i Landstinget 
har en direkt koppling till flera steg i SESAME-modellen. Första steget i modellen innebär att 
identifiera behov och problem vilket Landstinget regelbundet utför med sina 
befolkningsundersökningar. Kommissionen för jämlik hälsa (2017) nämner också hur 
förfogande av regional och lokal folkhälsodata är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet 
och arbetet mot en jämlik hälsa. Samtidigt är många uppdrag baserade på politiska beslut 
vilket gör det svårt att utgå från planeringsmodellens första steg. Vidare är etablera 
samverkan ett steg i SESAME-modellen vilket resultatet även påvisar att Landstinget 
bedriver på olika nivåer. Att utveckla strategier finns också med som ett steg i SESAME-
modellen vilket Haglund et al. (1996) nämner kan kopplas till HELPSAM genom att utgå från 
de strategier som finns beskrivna där.  

Utvärdering och förnyelse finns även med i SESAME-modellen och är en viktig faktor i ett 
hälsofrämjande arbete (Haglund et al., 1996). Deltagarna upplevde en viss saknad av 
utvärdering i folkhälsoarbetet, dels för att få en överblick samt skapa möjligheter till 
förbättring av arbetet. Även svårigheten att ibland utgå från ett politiskt formulerat syfte som 
i vissa fall kan vara väldigt brett och diffust, vilket kan komplicera bland annat 
utvärderingsmöjligheterna. Möjligheten att förnya och förbättra upplevdes också hämmas 
genom brist på resurser eller att det inte rymdes inom den tidsaspekt som erhölls.  
Kommissionen för jämlik hälsa (2017) belyser hur tillgängliga resurser är av vikt för att 
arbeta hälsofrämjande samt minska den ojämlika hälsan.  

Det långsiktiga arbetet har stor betydelse i ett folkhälsoarbete, men deltagarna upplevde att 
politikerna vill ha snabba resultat. Folkhälsoarbete kräver långsiktiga processer och fyra års 
perioder är inte tillräckligt. Lundgren (2009) nämner hur ett lyckat folkhälsoarbete 
förutsätter integrering i de aktiviteter som redan pågår i kommun och landsting. I och med 
politikernas snabba skifte motarbetas ibland det folkhälsoarbete som ska bedrivas på lång 
sikt i Landstinget. Kommissionen för jämlik hälsa menar att en väsentlig möjlighet till att 
skapa en mer jämlik hälsa är att folkhälsoarbetet bedrivs uthålligt, långsiktigt och 
systematiskt (SOU 2017:47).  

Resultatet visade att intervjupersonerna genomgående upplevde ett starkt stöd från kollegor 
och chef för att kunna bedriva arbetet på bästa sätt. Enligt Jansson och Tillgren (2010) är bra 
ledarskap bland annat en viktig faktor till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling 
av långsiktigt, samordnat och hälsofrämjande arbete.  
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7  SLUTSATSER    

Landstinget Sörmland bedriver folkhälsoarbete inom flera områden, genom uppdrag från 
politikerna. Den ojämlika hälsan upplevdes vara av stor vikt att prioritera, då skillnader i 
hälsa ökar mellan grupper vilket flera nationella rapporter även belyser utifrån 
kommissionen för jämlik hälsa.  

Samverkan med andra aktörer skedde i stor utsträckning med andra aktörer för att stötta, 
strukturera och starta upp processer. Deltagarnas upplevelser av samverkan var att det 
gjorde dem starkare och smartare eftersom det ger flera perspektiv på ett område. 

Möjligheten till att bedriva ett bra folkhälsoarbete upplevdes stärkas av att få arbeta relativt 
fritt utifrån den egna förmågan samtidigt som det ger en personlig utveckling i arbetet. 
Sammanfattningsvis kan stor del av det folkhälsoarbete som bedrivs inom Landstinget 
Sörmland kopplas till de nationella målen och flera principer som är grundläggande för ett 
hälsofrämjande arbete.  

7.2  Förslag  till  fortsatt  forskning    

Folkhälsovetenskap är av stor relevans för att erhålla en välmående befolkning. Att 
undersöka hur folkhälsoarbete bedrivs i ett mellanstort Landsting, ger en inblick i arbete 
samt hur det fungerar, upplevs och kan förbättras för att skapa förutsättningar för en bättre 
hälsa hos befolkningen. Fortsatt forskning inom ämnesområdet kring invånarnas upplevelse 
av folkhälsoarbetet vore av betydelse, för att få ett större perspektiv kring bland annat 
implementeringsmöjligheter och effekter av insatser. Personal inom hälso- och sjukvården 
kan också vara av relevans att undersöka kring deras upplevelser av folkhälsoarbetet och 
vilka förutsättningar som krävs för att tillämpa mer folkhälsoarbete inom sjukvården. 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att studera politikernas kunskap och intresse 
för folkhälsa och folkhälsoarbete, då de besitter den största makten och utför de styrande 
besluten.  
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BILAGA  A;;  HEALTH  PROMOTION  STRATEGY  ANALYSIS  
MODEL  (HELPSAM)   

Genomförande	  Strategier	   
Medel	  och	  
ansatser	   

Aktörer	   Målgrupper	   
Nivåer	  och	  
arenor	   

Tillväga-‐	  
gångsätt	   

Förväntade	  
resultat	   

Utveckla	  policy	         

Lagar	  och	  regleringar	         

Omorientera	  organisationer	         

Förespråka	         

Samverka	  och	  förmedla	         

Möjliggöra	         

Mobilisera/utveckla	  
självbestämmande	  
(Empowering)	   

      

 

Källa: Haglund et al. (1996)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

BILAGA  B;;  Supportive  Environments  Action  Model  (SESAME)    

  

  
 

Källa: Haglund et al. (1996)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

BILAGA  C;;  MISSIVBREV    

Akademin för hälsa, vård och välfärd   

Hej, mitt namn är Sara Marttiin och jag läser min sista termin på folkhälsoprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Jag ska nu skriva mitt examensarbete på kandidatnivå, vars 
syfte är att undersöka hur Landstinget Sörmland arbetar med folkhälsofrågor.   

Därför är jag intresserad av att intervjua dig och fyra andra medarbetare som arbetar inom 
Landstinget Sörmland med folkhälsofrågor, för att få ta del av era erfarenheter och 
upplevelser kring Landstingets folkhälsoarbete. Den enskilda intervjun förväntas pågå i 30-
40 minuter och kommer att spelas in som en ljudfil på mobiltelefonen för att underlätta både 
under intervju och bearbetning av materialet, varpå detta sedan kommer att analyseras och 
utgöra studiens resultat.  

De uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen annan 
förutom jag och min handledare kommer ha tillgång till materialet, samt att din information 
endast nyttjas för denna studiens syfte. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta din medverkan i studien.  

Examensarbetet kommer vara klart i april 2018 och därefter publiceras i databasen Diva på 
Mälardalens högskola.  

Kontakta gärna mig eller min handledare om du har några frågor eller funderingar. Tack på 
förhand!  

Med vänliga hälsningar, Sara Marttiin  

Kontaktuppgifter: 

Mail: smn15004@student.mdh.se Telefon: 073-8003783 

Handledare: Anita Larsson Mail: anita.larsson@mdh.se Telefon: 070-4406516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA  D;;  INTERVJUGUIDE  

Bakgrund 

Hur kommer det sig att du började arbeta med folkhälsofrågor? 

Tema 1: Organisationsstruktur 

•   Hur är organisationen kring folkhälsofrågorna uppbyggd i Landstinget? 
•   Hur skulle du beskriva att folkhälsoarbetet bedrivs på olika nivåer i Landstinget? 

Tema 2: Folkhälsoarbete 

•   Beskriv vad du vet om hälsan hos befolkningen i Landstinget? 
•   Vilka folkhälsofrågor är viktiga att arbeta med i Landstinget? 
•   Hur bedrivs arbetet med dessa frågor?  
•   Vilka målgrupper prioriteras i Landstinget för närvarande? 
•   Vilka är det som tar beslut kring de folkhälsofrågor som ska prioriteras i Landstinget? 
•   Kan du beskriva (lite kort) hur ni planerat och genomfört ett folkhälsoprojekt i 

Landstinget Sörmland som du har deltagit i.  
 

Tema 3: Samverkan 
 

•   Vilka samverkanspartners har ni i folkhälsoarbetet? 
•   Hur fördelar ni arbetet mellan deltagande samverkanspartners? 
•   Beskriv hur du tycker att samverkan fungerar. 
•   Finns det någon samverkanspartner som du saknar i arbetet? 

Tema 4: Förutsättningar   

•   Vilka tycker du är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med folkhälsoarbete? 
•   Vad upplever du vara svårast med att genomföra ett tex ett  folkhälsoprojekt?  
•   Vilka styrdokument har ni att arbeta med när det gäller folkhälsofrågor? 
•   Utgår ni från några planeringsmodeller, verktyg eller teorier i erat arbete? 
•   Vilket stöd har du i ditt arbete förutom de handlingsplaner ni har att följa?  

Avslutningsfråga 

Finns det något annat som du skulle vilja berätta som inte tagits upp ännu?  

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

  


