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SAMMANFATTNING 

Folkhälsoarbete är det arbete som görs i syfte att främja hälsa samt förebygga sjukdom och 

skada. Folkhälsoarbete sker på både internationell, nationell och lokal nivå. Sveriges 

kommuner är folkhälsoarbetets nyckelaktörer på lokal nivå och har möjlighet att påverka 

befolkningens hälsa genom de olika sektorerna. I samband med folkhälsoarbete på lokal nivå 

är policyer och handlingsplaner lämpliga att implementera, då policys har visat sig ha god 

inverkan på folkhälsan och människors beteenden. Trots detta har Skinnskatteberg kommun 

i dagsläget ingen folkhälsoplan, däremot finns ett intresse av att ta fram en ny folkhälsoplan 

hos Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund syftar föreliggande studie 

till att undersöka kommunanställdas uppfattningar om vilket innehåll den tänkta 

folkhälsoplanen bör ha, och där resultatet kan ligga till grund för framtagandet av en ny 

folkhälsoplan. Studien har en kvalitativ ansats och är genomförd med semistrukturerade 

intervjuer där ett målstyrt- samt ett bekvämlighetsurval har använts. Det insamlade 

materialet har analyserats utifrån en manifest innehållsanalys och resulterade i två 

kategorier. Studiens slutsatser visar på att en folkhälsoplan bör prioritera de olika 

fokusområdena fysisk aktivitet, meningsfullhet, ungdomar och Agenda 2030 samt ge 

förutsättningar för implementering.  

Nyckelord: Folkhälsoplan, folkhälsoarbete på lokal nivå, folkhälsopolitiskt arbete, styrning 

 

  



ABSTRACT 

Public health defines the work which purpose is to promote health and prevent disease and 

injury, and it is implemented at both international, national and local level. The Swedish 

municipalities are key actors in public health work at the local level and have the opportunity 

to influence health through its various sectors. In relation with public health work at the local 

level, policies and action plans are appropriate to implement, as policies have been shown to 

have a good impact on public health and people's behavior. Despite this, the Swedish 

municipality of Skinnskatteberg has no public health plan at present. However, there is an 

interest in developing a new public health plan at the Skinnskatteberg municipal assembly. 

Against this background, the present study aims to investigate municipal employees' 

perceptions in Skinnskatteberg about a public health policy which will also form the basis for 

an upcoming public health plan. The study has a qualitative approach and is conducted with 

semi-structured interviews where a goal oriented and convenience sampling have been 

applied. The material collected was analyzed based on a manifest content analysis which 

resulted in two categories. The study's results indicate that an upcoming public health plan 

should prioritize different focus areas, physical activity, meaningfulness, youth and Agenda 

2030 and provide the conditions for implementation. 

Keywords: Governance, Public health plan, public health policy work, public health work at 

local level
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1 INTRODUKTION 

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsa samt förebygga sjukdom och skada (Andersson & 

Ejlertsson, 2011). Ett hälsofrämjande perspektiv kan stärka och bidra till människors fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande. Folkhälsoarbetet är grundat ur folkhälsopolitiken, vilken 

avser att förbättra folkhälsan genom beslut rörande hälsans bestämningsfaktorer. Insatser av 

hälsofrämjande folkhälsoarbete med utgångspunkt från folkhälsopolitiken kan bland annat 

ske genom policys och handlingsplaner på både internationell, nationell och lokal nivå. På 

lokal nivå ansvarar Sveriges kommuner för folkhälsan och är därmed nyckelaktörer för det 

lokala folkhälsoarbetet.  

Skinnskatteberg kommun har i dagsläget ingen policy eller handlingsplan för hur kommunen 

ska arbeta med folkhälsa. Däremot har Skinnskattebergs kommunfullmäktige för avsikt att ta 

fram och implementera en ny folkhälsoplan. En projektgrupp från Region Västmanland har 

sammansatts i samarbete med Skinnskatteberg kommun vilken ska bidra med kompetens 

gällande utveckling och framtagande av folkhälsoplanen. Föreliggande studie har i uppdrag 

att ligga till grund för projektgruppens vidare arbete genom en kartläggning av 

kommunanställda i Skinnskatteberg, om deras uppfattningar gällande innehåll och 

implementering av den kommande folkhälsoplanen. 

Författaren till föreliggande studie har gått folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola 

och har därmed tidigare deltagit i kurser inom policy och styrning relaterat till folkhälsa samt 

kurser i metod. Det har bidragit till ett ökat intresse för hur Sveriges kommuner arbetar med 

styrdokument gällande folkhälsa och för hur lokala aktörer arbetar med att främja hälsa. 

Liknande studier kan vara till nytta vid utveckling av en folkhälsopolicy i någon av Sveriges 

andra kommuner.  

Under mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av corona  och Covid-19 virusets smittorisker. All 

undervisning på högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delarna av samhället 

påverkades då Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att 

minska smittspridning. Rådande omständigheter gällande corona och Covid-19 har inte 

påverkat studien annat än vid planering och genomförande av en pilotintervju. Det 

genererade i att ingen pilotintervju genomfördes. Däremot har utomstående läst igenom 

intervjuguiden till föreliggande studie i syfte av eventuell revidering.  
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2 BAKGRUND 

Följande avsnitt avser att beskriva begrepp, Skinnskatteberg kommun samt studiens 

teoretiska perspektiv. 

2.1 Hälsa 

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom (World Health 

Organization, 1948). Hälsa är således inte endast grundat på sjukdom och påverkas även av 

flera olika faktorer. Benämningen av hälsa blev genom en definition av inte enbart frånvaron 

av sjukdom därmed positiv (Andersson, 2018).  

Begreppet hälsa kan också kategoriseras i fysisk, psykisk och social hälsa. Den fysiska hälsan 

inbegriper minimerande av sjukdom och möjligheter att ha fysiska förutsättningar för att 

kunna förverkliga hälsomässiga mål. Psykisk hälsa inbegriper känsloorienterat och kognitivt 

välbefinnande. Social hälsa inbegriper självständighet, förmågan till att kunna interagera 

med andra människor och slutligen förmågan att ta ansvar (Andersson & Ejlertsson, 2011).  

Socialdepartementet definierar hälsa som så att det inbegriper fyra var för sig lika viktiga 

värdebegrepp, vilka är ett långt liv, ett friskt liv, ett rikt liv och ett jämlikt liv (SOU, 1997). 

Även om hälsa framgår vara ett brett begrepp är det av vikt att definiera det. Om det finns ett 

formulerat mål gällande att samtliga invånare i en befolkning ska inneha god hälsa bör det 

finnas tydliga riktlinjer gällande definitionen och hur hälsa mäts (Godlee, 2011).  

2.2 Folkhälsa 

Hälsa kan beskrivas som en resurs för den enskilde individen medan folkhälsa berör hela 

samhället (Tillgren, 2011). Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet, levnadsvanor, hälsorisker 

och skyddsfaktorer utifrån faktorer på olika nivåer (Scriven, 2013). Det kan exempelvis 

upplevas som problematiskt att vara frisk i ett samhälle där resurser för grundläggande 

fysiska och emotionella behov inte existerar. En god folkhälsa innefattar en befolkning med 

bästa möjliga hälsa samt en jämlikt fördelad hälsa (Andersson & Ejlertsson, 2011). 

Folkhälsa innefattar ett teoretiskt kunskapsområde innehållande folkhälsovetenskap. Enligt 

Andersson & Ejlertsson (2011) syftar folkhälsovetenskapen till att främja hälsan samt 

förebygga sjukdom och skada genom teorier och vetenskap.  

2.3 Folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbete innebär det arbete som görs i syfte att främja hälsan samt förebygga 

sjukdom och skada (Andersson & Ejlertsson, 2011). Det hälsofrämjande perspektivet av 

https://www-bmj-com.ep.bib.mdh.se/content/bmj/343/bmj.d4817.full.pdf
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folkhälsoarbete innebär att både stärka och bidra till människors fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Det förebyggande perspektivet av folkhälsoarbetet innebär istället att 

undanröja risker som kan komma att orsaka negativa konsekvenser på hälsan. Mycket av 

folkhälsoarbetet sker samhälleligt, men också på specifika arenor. (Andersson & Ejlertsson, 

2011).  

Folkhälsoarbete syftar till att påverka hela befolkningens hälsa. Däremot är det svårt att nå 

samtliga individer i en befolkning genom endast en insats eller intervention. Det kan därav 

komma att krävas ett flertal insatser i syfte att påverka samtliga individer i en befolkning 

(Hwong, Hughes, Kim, Stafford, O'Malley, Fowler, Christakis, 2015).  

  

2.3.1 Folkhälsoarbete på internationell nivå 

Aktörer på internationell nivå som arbetar med folkhälsa är bland annat World health 

organization (WHO) och Förenta nationerna (FN). Under 1980- och 1990-talen utvecklades 

folkhälsoarbetet på internationell nivå av WHO (Scriven, 2013). Arbetet skulle då syfta till att 

världens medborgare år 2000 skulle inneha en nivå av hälsa som gav dem möjlighet att leva 

socialt och ekonomiskt produktivt (WHO, 1978). Vidare i samband med att WHO åtog sig ett 

ansvar för att utveckla folkhälsoarbetet under 1980- och 1990-talen publicerades 

Ottawamanifestet år 1986 vid den första WHO-konferensen (WHO, 1986). Ottawamanifestet 

innehöll nyckelområden för det framtida hälsofrämjande arbetet.  

År 2015 beslutade FN:s generalförsamling en agenda innehållandes 17 mål för hållbar 

utveckling. De 17 målen ska vara uppnådda fram till år 2030 och benämns som Agenda 2030 

(Regeringen, 2018). Samtliga mål har en direkt eller indirekt påverkan på hälsan. Agenda 

2030 syftar bland annat till att världens befolkning ska ha god och jämlik tillgång till hälsa, 

utbildning samt inneha fysiskt och psykiskt välmående. Både individerna själva och samtliga 

länder i världen kan dra nytta av en hälsosam och utbildad befolkning (Untited nations, u.å). 

Därmed är en god hälsa bland världens människor dessutom avgörande för att agendans 

samtliga mål ska uppnås och är kopplade till folkhälsoarbete (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

2.3.2 Folkhälsoarbete på nationell nivå 

På nationell nivå ansvarar offentliga, privata och ideella organisationer samt enskilda 

individer gemensamt för folkhälsoarbetet (Prop.2017/18:249). Exempelvis arbetar aktörerna 

Folkhälsomyndigheten (fd. Statens folkhälsoinstitut), Socialstyrelsen, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och Läkemedelsverket med folkhälsa (Folkhälsomynidgheten, 

2020; Scriven, 2013).  

På nationell nivå utgår folkhälsopolitiken från det övergripande folkhälsomålet att skapa 

förutsättningar för god och jämlik hälsa samt minska hälsoklyftorna inom en generation. Det 

övergripande målet ska uppnås genom att folkhälsoarbetet sker utifrån 8 målområden, vilka 

är Det tidiga livets villkor, Kunskaper, kompetenser och utveckling, Arbete, 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och 
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närmiljö, Levnadsvanor, Kontroll, inflytande och delaktighet samt En hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård (Prop.2017/18:249). De 8 målområdena för folkhälsa är utvecklade ur de 

tidigare 11 målområdena där det övergripande målet syftade till att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Prop.2005/06:205). 

Agenda 2030 präglar även folkhälsoarbetet på nationell nivå i exempelvis 

Folkhälsomyndighetens och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap arbete. Det 

övergripande nationella folkhälsomålet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa 

samt minska hälsoklyftorna inom en generation utgår från en tvärsektoriell ansats, precis 

som Agenda 2030 (Folkhälsomyndigheten, 2017). En tvärsektoriell ansats innebär att flera 

olika discipliner och ämnen inkluderas i en gemensam insats (Andersson & Ejlertsson, 2011).  

Effektiva och väl utformade infrastrukturer inom folkhälsoområdet är av stor betydelse. 

Infrastruktur innebär och utgör samhällets system gällande bland annat ekonomi, varor och 

tjänster, transporter samt energi. Exempelvis har utvecklingen av god hälsa på individnivå 

gjort stora framsteg sedan det genomförts investeringar i infrastrukturen för hälso- och 

sjukvården. Liknande investeringar bland infrastrukturen för folkhälsan kan därmed 

resultera i en bättre folkhälsa (König & Segura, 2011).  

2.3.3 Folkhälsoarbete på lokal nivå 

Sveriges kommuner är folkhälsoarbetets nyckelaktörer (Prop.2017/18:249). De har möjlighet 

att påverka hälsans bestämningsfaktorer genom bland annat skola, räddningstjänst, vatten 

och avlopp samt fysisk planering. Sveriges kommuner och regioner (SKR) fungerar som stöd 

i kommunernas arbete i att främja folkhälsan (Scriven, 2013). Sveriges kommuner är 

ansvariga för sociala tjänster, barn- och äldreomsorg samt lokal infrastruktur, vilka är 

områden relaterat till hälsans bestämningsfaktorer. Kommunerna är en av många viktiga 

aktörer för folkhälsoarbetet (Jansson, Fosse & Tillgren, 2011). Vidare bör folkhälsoarbetet 

ske genom samarbete mellan regional och kommunal nivå då hälsans bestämningsfaktorer 

berör alla samhällets sektorer och nivåer (Forsling, Roth Möller, Andersson, Sohlberg & 

Tillgren, 2012). 

Tidigare forskning gällande hälsofrämjande arbete på lokal nivå genomförd bland fyra 

svenska kommuner visar på att det lokala folkhälsoarbetets fokusområden främst bör 

prioriteras utifrån kommunernas egna behov. Det framgick även att de lokala aktörerna var 

mer betydelsefulla i framtagandet av det hälsofrämjande arbetet än externa aktörer (Jansson 

& Tillgren, 2010). Vidare visar tidigare forskning på att samverkan mellan olika aktörer i det 

lokala samhället i samband med hälsofrämjande insatser ger bäst effekt då det bidrar till 

känslan av ett samhällsägande (Reaburn, Akerman, Chuengsatiansup, Mejlia & Oladepo, 

2006).  

2.4 Folkhälsopolitik 

Politik innebär identifiering av samhällsproblem, styrning av samhälleliga resurser och 

samhälleliga lösningar. Folkhälsopolitik innebär att folkhälsan ska förbättras genom politiska 
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beslut med fokus på hälsans bestämningsfaktorer som vidare ska utveckla miljöer där 

befolkningen kan ta hälsoriktiga beslut. Folkhälsopolitik innefattar och prioriterar inte 

endast sjukdom och vård, utan är istället fokuset på hälsa som i ett helhetsperspektiv 

(Tillgren, 2011). 

 

Folkhälsopolitik kan styras genom olika former. Tillgren (2011) förklarar att målstyrning, 

lagstiftningar och ekonomistyrning är tre tillvägagångssätt för politisk styrning. Målstyrning 

kan i samband med folkhälsopolitik innebära uppsatta folkhälsomål, exempelvis det 

övergripande folkhälsomålet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa samt minska 

hälsoklyftorna inom en generation (Prop.2017/18:249). Vidare kan lagstiftningar innebära 

åldersgräns vi köp av tobak och alkohol. Ekonomistyrning kan i samband med 

folkhälsopolitik innebära skatter som används som styrmedel för att påverka hälsobeteenden 

(Tillgren, 2011). 

Tidigare forskning visar på att den nationella och den lokala folkhälsopolitiken skiljer sig åt. 

För att den nationella folkhälsopolitiken ska kunna implementeras på lokal nivå krävs det att 

innehållet och syftet av den nationella politiken är tydligt formulerat (Jansson et al., 2011). 

2.5 Folkhälsopolicyer 

Ur politiken har begreppet policy tagits fram vilket utgör en form av programbeskrivning och 

kan även beskrivas som en handlingsplan. I samband med folkhälsoarbete kan en policy eller 

handlingsplan innehålla riktlinjer för både hälsofrämjande och förebyggande arbete. En 

policy bör innefatta tydliga mål som också bör vara väl relaterade till de politiska mål som 

finns (Howlett, 2009). Framtagandet och implementeringen av en policy är beroende av både 

nationella och internationella politiska beslut (Jansson & Tillgren, 2010). År 2013 hölls det 

en global konferens av WHO, vilken berörde det hälsofrämjande arbetet och hur det ska 

beaktas inom olika samhällsområden och beslutsfattande. Exempelvis fokuserades det under 

konferensen på möjligheter för hur hälsa kan tillämpas i politiken (World Health 

Organization, 2014a; World Health Organization, 2014b).  

Vidare involverar framtagandet av en policy flera aktörer, bland annat offentliga eller privata 

organisationer, politiker och enskilda individer (Verma, De Vocht, Everett & Oliver, 2012). 

Då ett flertal aktörer är involverade i framtagandet av en policy är samarbete viktigt. Scriven 

(2013) menar på att ett dåligt samarbete kan leda till att hälsofrämjande arbeten mister sin 

effektivitet. Samarbetet innebär också att beslut gemensamt fattas, vilket i sin tur bidrar till 

att kontakten och relationen mellan aktörerna påverkar policyns utformning (Verma, De 

Vocht, Everett & Oliver, 2012).  

Tidigare studier visar på att oavsett vilket ämne en policy berör är stöd från de som på något 

vis kommer att beröras av policyn av stor vikt i samband med en framtida implementering 

(Farmer, Gillies, Maximova & Willows, 2018; Straub, Vinkenburg, Van kleef & Hofmans, 

2018). Stöd av en policy definieras enligt Buse, Mays & Walt (2012) som tillförlitlighet till den 

styrgrupp som ansvarar för att ta fram policyn. Det är också viktigt att hälsofrämjande arbete 
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i form av en policy formuleras på så vis att det går att säkerställa att syftet och budskapet blir 

förstått av mottagarna (Scriven, 2013). 

Sociala, ekonomiska och miljörelaterade faktorer har påverkan på en befolknings hälsa både 

direkt och indirekt (Tillgren, 2011). Hälsa utgörs och påverkas av faktorer utanför hälso- och 

sjukvården, därav är folkhälsopolicys av relevans inom de samhälleliga områden som berör 

sociala, ekonomiska och miljörelaterade faktorer (Buse, Mays & Walt, 2012). Svensk 

folkhälsopolitik har utvecklat breda, strukturella hälsofrämjande strategier och prioriterar 

inte endast handlingsplaner för sjukdomar (Guldbrandsson, Bremberg & Beck, 

2005). Policys har visat sig kunna ha en stor inverkan på människors beteenden (Oullier, 

2013).  

2.6 Kommunorganisation 

I Sverige finns 290 kommuner. En kommuns organisation innefattas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, nämnder och revisorer. Kommunfullmäktige beslutar om bland annat mål 

och riktlinjer för verksamheten och är kommunens högsta beslutande organ (Petersson, 

2014). Därmed har kommunfullmäktige makten över kommunorganisationen och dess 

verksamhetsformer. Kommunstyrelsen utses av den kommunfullmäktige och styrelsen 

ansvarar för att leda arbetet som sker inom kommunen (Petersson, 2014). Bland annat är 

kommunstyrelsen involverad i nämndernas verksamheter och ansvarar i vissa fall över den 

ekonomiska förvaltningen. Nämnder ansvarar för att framföra ärenden till 

kommunfullmäktige och för att sedan genomföra de ärenden som beslutas. Vidare är det 

kommunfullmäktige som tar beslut gällande vilka nämnder kommunen ska inneha (Sveriges 

kommuner och regioner, 2019). Kommunfullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver 

kommunstyrelsen behövs enligt lag eller annan författning (Kommunallag, SFS 2019:835). 

Då kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder utöver lagen som ska ingå i kommunen kan 

det se olika ut i Sveriges kommuner. Revisorer ingår i kommunorganisationen för att granska 

det arbete som genomförs av nämnderna, vilket sedan redovisas för kommunfullmäktige 

(Petersson, 2014).  

2.6.1 Skinnskattebergs kommun 

År 2018 hade Skinnskatteberg kommun ett invånarantal på 4 429 personer med en 

befolkningstäthet på 6,7 invånare per kvadratkilometer (Statistiska centralbyrån, 2019). År 

2019 hade antalet invånare minskat till 4 393 (Kolada, 2019a). Skinnskatteberg är med sitt 

befolkningsantal en landsbygdskommun. Enligt SKR (2016) definieras en 

landsbygdskommun genom ett antal på mindre än 15 000 invånare. Socialdemokraterna 

utgör majoriteten av det politiska styret i Skinnskatteberg (Sveriges Kommuner och 

Regioner, 2018).  

År 2018 uppnådde 76,5 procent av eleverna i årskurs 9 i Skinnskatteberg kunskapskraven i 

samtliga ämnen. Procentandelen av elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i 

samtliga ämnen minskade till 69 procent år 2019. (Kolada, 2019b). Gymnasielever i 
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Skinnskatteberg som tagit examen efter 3 år på gymnasiet år 2018 var 47,8 procent. År 2019 

hade procentandelen minskat till 44,2 procent (Kolada, 2019c). Det finns ett samband mellan 

elevers hälsa och skolresultat. Enligt Almquist, Brolin Låftman & Östberg (2018) bidrar låga 

betyg till upplevda hälsobesvär. 

Inom äldreomsorgen i Skinnskatteberg ansåg år 2018, 26 procent av de äldre att de hade en 

aktiv och meningsfull tillvaro. År 2019 hade procentandelen minskat till 23 procent. 

Bedömningen av brukarna inom hemtjänsten av att kunna leva och bo självständigt år 2018 

var 100 procent och 93 procent år 2019 (Kolada, 2019d). 

Antalet månadsavlönade heltidsanställda inom kommunen ökade från 73 procent år 2017 till 

78 procent år 2018 (Kolada, 2019e). Statistik för år 2019 saknas. Arbetsinkomst och vilken 

social position inkomsten bidrar till har en indirekt påverkan på hälsan (ref). Den sociala 

positionen bidrar exempelvis till status, makt och eventuella risker i arbetet (Toivanen & 

Vinberg, 2018). Sjukfrånvaron bland de kommunalt anställda ökade från 5,5 procent år 2018 

till 5,8 procent år 2019 (Kolada, 2019e).  

Statistik för huruvida Skinnskattebergs invånare upplever sig vara nöjda med kommunens 

bostäder samt hur de upplever kommunens kultur- och idrottsutbud saknas. Idrottsutbudet 

är enligt Uher, Cimboláková, Pivovarník & Küchelová (2019) en viktig faktor i individers 

livsstil i samband med hälsofrämjande insatser.  

2.6.2 Skinnskatteberg kommuns folkhälsoarbete 

Kommunfullmäktige för Skinnskatteberg kommun har för avsikt att det ska utvecklas och 

implementeras en ny folkhälsoplan då en befintlig inte existerar. En tidigare folkhälsoplan 

för Skinnskatteberg kommun har funnits och implementerades mellan år 2012 och 2014, där 

det framgår att kommunstyrelsen ansvarade för arbetet med den (Skinnskatteberg kommun, 

2012). Vidare framgår det att folkhälsorådet i Skinnskatteberg skulle stötta 

kommunstyrelsen i folkhälsoarbetet i samband med folkhälsoplanen. Fortsättningsvis 

fokuserade den tidigare folkhälsoplanen (Skinnskatteberg kommun, 2012) på 6 målområden, 

vilka var Delaktighet och inflytande i samhället, Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökad fysisk 

aktivitet, Goda matvanor och säkra livsmedel samt Minskat bruk av tobak, alkohol, 

narkotika, doping och spel.  

Enligt M, Tollefsen Markström (personlig kommunikation 20 februari 2020) har en 

projektgrupp från Region Västmanland har sammansatts i syfte att bidra med kompetens i 

samband med utvecklingen och framtagandet av en kommande folkhälsoplan för 

Skinnskatteberg kommun. Skinnskatteberg kommun har i dagsläget ingen specifik nämnd 

som arbetar med frågor gällande folkhälsa.  

Efterfrågan hos Skinnskatteberg kommuns kommunfullmäktige av en kartläggning gällande 

kommunanställdas uppfattningar av en folkhälsoplan har kommit att ligga till grund för 

denna studie.  
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2.7 Teoretiskt perspektiv  

Brachts 5-stegsmodell beskriver den process som bör följas för en lyckad implementering. 5-

stegsmodellen är lämplig att använda i samband med insatser som sker på kommunal nivå 

och som syftar till att förbättra folkhälsan (Bracht, Kingsbury & Rissel, 1990). Modellen 

bygger på samhällsorganisation, samhällsförändring och organisationsutveckling 

(Sanderson, Haglund, Tillgren, Svanström, Ostenson, Holm, Ullen, Smajkic, 1996).  

Fortsättningsvis är faktorn empowerment i fokus i 5-stegsmodellen vilken är viktig i 

samband med hälsofrämjande interventioner (Bracht et al., 1990). Empowerment kan 

definieras både genom att den enskilde individen ges möjlighet att ta kontroll över den egna 

hälsan, men också genom ett kollektiv där hela samhället ges förutsättningar att ta kontroll 

över befolkningens hälsa (Rissel, 1994). 5-stegsmodellen utgår från kollektivt empowerment 

och kollektivt empowerment i samband med hälsofrämjande planeringsmodeller gör det 

möjligt för samhället att ta kontroll och arbeta med faktorer som påverkar hälsan (Naidoo & 

Wills, 2009).  

De fem stegen som 5-stegsmodellen innefattar är Samhällsanalys, programformulering, 

implementering samt vidmakthållande och informationsspridning, vilka presenteras i figur 1. 

(Bracht et al., 1990).  

Det första steget, samhällsanalys, innefattar en definition av samhället i fråga. I detta steg 

genomförs en datainsamling i syfte att få information om samhället (Bracht, et al., 1990). 

Informationen och datainsamlingen bör generera i någon form av statistik gällande hälsa, 

demografi, resurser och tillgångar samt samhällets beredskap för handling eller förändring. 

Huruvida ett samhälle är redo för en förändring bedöms enligt författarna genom att 

identifiera nyckelpersoner, grupper och organisationer som krävs för ett lyckat 

genomförande. Nästkommande steg är programformulering, i vilket en ansvarig 

projektgrupp utses som vidare kommer att ansvara för det fortsatta arbetet. Det tredje steget 

är implementering och innebär att prioriteringar för interventioner blir bestämda och 

resurser införskaffas. Implementeringen innefattar också involvering av samhällets 

befolkning och att en kort- och långsiktig arbetsplan utformas. Det fjärde steget är 

vidmakthållande och innebär att interventionen efter en implementering ska fortlöpa. Bracht 

et al. (1990) menar på att ett vidmakthållande underlättas genom att interventionen 

integreras i samhällets redan befintliga strukturer. Det femte och sista steget är 

informationsspridning, vilket innefattar en form av revidering av den genomförda 

interventionen. Revideringen görs genom att modellens första steg, samhällsanalys, blir 

genomförd ytterligare en gång.  
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Figur 1. Brachts 5-stegsmodell. (Bracht et al., 1990) 

2.8 Problemformulering 

Folkhälsa berör hela samhället och genom olika nivåer (Tillgren, 2011). På lokal nivå är 

Sveriges kommuner folkhälsoarbetets nyckelaktörer och har därför en betydande roll för 

befolkningens hälsa (Prop.2017/18:249). Skinnskatteberg kommun har tidigare haft en 

folkhälsoplan, vilken implementerades mellan åren 2012 och 2014 (Skinnskatteberg 

kommun, 2012). Efter att folkhälsoplanen slutat gälla har ingen revidering genomförts i syfte 

av fortsatt implementering. Därmed innehar Skinnskatteberg kommun inte en folkhälsoplan 

i dagsläget. Samtidigt visar statistik på en nedåtgående trend gällande bland annat elevers 

skolresultat samt äldres upplevelser av äldreomsorgen, vilket också påverkar folkhälsan. 

Precis som Almquist, Brolin Låftman & Östberg (2018) menar så bidrar exempelvis låga 

betyg i skolan till upplevda hälsobesvär.  

Till föreliggande bakgrund är det relevant att utveckla och implementera en ny folkhälsoplan 

för Skinnskatteberg kommun. Studien har för avsikt att bidra med kunskap gällande 

kommunanställdas uppfattningar om innehållet och implementering av en folkhälsoplan som 

vidare kan användas som grund till den framtida folkhälsoplanen som Skinnskatteberg har 

intresse av att implementera. 

3 SYFTE  

Syftet är att undersöka kommunanställdas uppfattningar i Skinnskatteberg om innehåll och 

implementering av en folkhälsoplan. 
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4 METOD 

Utifrån studiens syfte gällande att undersöka kommunanställdas uppfattningar har en 

kvalitativ studiedesign valt att användas. En kvalitativ studiedesign ger kunskaper om 

människors erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2011). Kvalitativa studier genomförs 

vanligtvis genom intervjuer, vilket också har valts att tillämpas i denna studie. Intervjuer 

bidrar till att respondenterna ges möjlighet till att utveckla sina svar vilket vidare kan bidra 

till ett mer nyanserat resultat (Patel & Davidson, 2011).   

Metod och tillvägagångssätt under studien har endast påverkats av uppdragsgivaren i 

samband med studiedesign och syfte. I övrig metod har författaren utformat urval och 

intervjuguide samt genomfört datainsamling och analys utan påverkan av uppdragsgivaren. 

4.1 Urval 

Val av intervjupersoner för studien skedde främst genom ett målstyrt urval, vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att deltagarna blir strategiskt valda utifrån studiens syfte. Vid 

eventuella hinder i samband med att boka intervjupersoner utifrån det målstyrda urvalet 

genomfördes val av intervjupersoner även genom bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar 

på att ett bekvämlighetsurval innebär att studiens deltagare blir valda utifrån deras 

tillgänglighet. 

Ansvarig projektledare för framtagandet av den nya folkhälsoplanen i Skinnskatteberg 

kommun kontaktades via mejl i syfte att komma i vidare kontakt med lämpliga 

intervjupersoner. Kriterier utifrån det målstyrda urvalet för intervjupersonerna samt 

studiens syfte presenterades för projektledaren i samband med mejlkontakten. Kriterierna 

var att intervjupersonerna i första hand skulle innefatta en chefsposition ur en av 

kommunorganisationens sektorer, det vill säga från antingen Kultur och fritid, Vård och 

omsorg, Barn och utbildning, Samhällsskydd och beredskap eller Teknik och service. I andra 

hand valdes intervjupersoner ur de olika sektorerna utifrån vilka som fanns tillgängliga. 

Fortsättningsvis bifogades missivbrevet (Bilaga A) i mejlkontakten med projektledaren för att 

denne skulle vidarebefordra detta till lämpliga intervjupersoner. Missivbrevet innehöll 

information om studiens syfte samt etiska principer vilket Davidson & Patel (2011) menar på 

bör göras i avsikt att motivera intervjupersonerna till fortsatt deltagande. Projektledaren 

kontaktade åtta intervjupersoner, varav sex stycken valde att delta i studien.  

Studiens urval bestod av sex respondenter, med en jämn fördelning mellan kvinnor och män 

varav samtliga innefattade en yrkesroll i någon av kommunens olika sektorer. Vidare 

innehade fem av respondenterna chefsroller och en respondent besatt en assistentroll. 

Det uppstod tekniska problem i samband med kommunikationen gällande bokningar av 

intervjuer via mejl med projektledaren. Därmed behövdes 3 intervjuer bokas om genom 

muntlig kontakt över telefon med berörda intervjupersoner. Vidare krävdes ytterligare 

mejlkontakt med en av intervjupersonerna då intervjupersonen i fråga hade fått förhinder för 

avsatt tid och behövde därmed boka om tiden. Den ytterligare telefonkontakten och 
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mejlkontakten kunde genomföras utan projektledarens involvering då författaren till studien 

hade fått kontaktuppgifter till de berörda intervjupersonerna.  

4.2 Datainsamling 

Samtliga intervjuer genomfördes med en intervjuguide (Bilaga B) där frågor hade förberetts 

utifrån studiens syfte. Datainsamlingen för studien skedde genom semistrukturerade 

intervjuer, vilka enligt Bryman (2011) ger forskaren möjlighet att ställa intervjupersonen 

följdfrågor som inte var direkt inkluderade i intervjuguiden. Ett fåtal frågor baserades 

därmed på intervjupersonens svar på andra frågor och som ansågs kunna vara av relevans för 

föreliggande studiens syfte. 

Frågorna ställdes i följdordning i syfte att inte glömma bort att ställa någon fråga, förutom 

under en intervju då intervjupersonen pratade fritt och frågorna kunde bockas av ändå. Mer 

detaljerade frågor och ledande frågor användes vid två intervjuer då intervjupersonerna dels 

saknade kompetens kring ämnet och dels för att de bad om ytterligare förklaring av frågan. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att intervjufrågor kan kompletteras genom följdfrågor då 

intervjuaren upplever att ytterligare fördjupning kring ämnet behövs. 

Intervjuerna delades upp på tre dagar med två intervjuer per dag, varav fyra intervjuer 

genomfördes i en bokad lokal på respondenternas arbetsplats och två intervjuer genomfördes 

i respondenternas arbetsrum. Lokalen var bokad av projektledaren. Vidare pågick 

intervjuerna mellan 7-32 minuter, men en timme hade avsatts för varje intervju i syfte att 

undvika stress. 

Det genomfördes ingen pilotintervju på intervjuguiden. En pilotintervju är enligt Bryman 

(2011) nödvändig att genomföra i syfte att korrigera eller omformulera frågor. Då det var 

svårt att få tag i en intervjuperson på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 

samt föreliggande studies tidsram valdes det därför att inte genomföra en pilotstudie. 

Däremot läste utomstående igenom intervjufrågorna för att på så vis istället kunna korrigera 

eller omformulera frågor. Efter att utomstående läst igenom intervjuguiden kunde en fråga 

omformuleras i syfte att underlätta förståelsen för intervjupersonen. Vidare lades det till två 

följdfrågor för att författaren skulle ges möjlighet och förståelse för att bygga vidare på 

intervjupersonernas svar. 

Varje intervju inleddes med en kort presentation om studien samt om intervjuaren för att 

intervjupersonen skulle ges tid att känna sig trygg. Bryman (2011) menar på att 

intervjupersonens upplevda trygghet är viktig för intervjun. Därefter ombads 

intervjupersonen att läsa igenom en utskriven kopia av missivbrevet och de etiska 

principerna lästes därefter upp för intervjupersonen. Medtagandet av missivbrevet syftade på 

att intervjuaren skulle kunna försäkra sig om att intervjupersonerna hade förstått innehållet 

och för att intervjupersonerna skulle kunna ge sitt samtycke samt för att starta en dialog. 

Därefter tillfrågades intervjupersonen om tillåtelse till att starta inspelningsfunktionen på 

mobiltelefonen. Vid intervjupersonens godkännande av inspelning kunde författaren starta 
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inspelningen och intervjupersonen ombads först att berätta om sin yrkesroll i syfte att denne 

skulle komma igång ytterligare i samtalet.  

 

4.3 Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer blev transkriberade, vilket Kvale & Brinkmann (2014) menar på är en 

omvandling från tal till skrift. Transkriberingen av intervjuerna skedde samma dag som 

intervjuerna blev genomförda. Sammanlagt utgjorde det transkriberade materialet totalt 71 

sidor med ett radavstånd på 2,0. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom i syfte att 

skapa en helhetsbild av innehållet. 

Studiens analysprocess genomfördes utifrån Granheim & Lundmans (2004) beskrivning av 

manifest innehållsanalys där den transkriberade textens uppenbara innebörd var i 

fokus. Materialet analyserades därmed utifrån studiens syfte. Samtliga transkriberingar 

skrevs och meningsbärande enheter markerades med färgpennor utifrån studiens syfte som 

ett första steg i analysen. Meningsbärande enheter är uttalanden som tillhör samma eller 

liknande betydelse (Granheim & Lundman, 2004). För varje transkriberad intervju 

markerades de meningsbärande enheterna med separata färgpennor i syfte att kunna skilja 

intervjupersonernas uttalanden åt.  

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna genom förkortningar, vilka inte 

förvrängde innehållet av de meningsbärande enheterna. I enlighet med Granheim & 

Lundman (2004) ska innebörden av de meningsbärande enheterna i kondenseringen 

behållas. 

De kondenserade meningsbärande enheterna formulerades på baksidan av de redan 

utskrivna och markerade meningsbärande enheterna. Vidare i enlighet med Granheim & 

Lundman (2004) blev de kondenserade enheterna etiketterade med koder vilka enligt Kvale 

& Brinkmann (2014) är ett eller fler nyckelord samlade. Koderna utgjordes av ett eller flera 

ord och formulerades på separata papper i syfte att underlätta arbetet och författarens 

möjlighet att hålla ordning. Fortsättningsvis menar Granheim & Lundman (2004) att 

kodning av kondenserade enheter ger forskaren möjlighet att arbeta med det insamlade 

materialet mer nyanserat.  

Kodning av ett transkriberat material leder vanligen till kategorisering, vilka utgör en 

begreppsbildning av ett uttalande (Kvale & Brinkmann, 2014). Till föreliggande studie 

delades liknande koder sedan in i underkategorier som formulerades på ytterligare separat 

papper. Sammanlagt delades koderna in i 9 stycken underkategorier, Motion, Idrott, Rörelse 

i skolan, Meningsfullhet och integrering, Ungdomar, Agenda 2030, Ambition, Delaktighet, 

Tydlig utformning, Konkret utformning och Tydlig styrning. Vilka därefter i enlighet med 

Granheim & Lundman (2004) delades in i 2 kategorier, Fokusområden för innehåll och 

Förutsättningar för implementering. Underkategorierna delades in i de två 

huvudkategorierna baserat på dess innehåll. 
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 I tabell 1 redogörs exempel på hur det insamlade materialet analyserats med en manifest 

innehållsanalys i enlighet med Granheim & Lundman (2004). 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på en manifest innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

IP4 ” Men ska 

man ta cykeln då 

måste vi ju ha 

säkra cykelvägar 

och sådana där 

saker. Och det är 

ju nästa tänk. Så 

att det liksom 

finns 

förutsättningar att 

ta cykeln” 

 

Vi måste ha 

säkra 

cykelvägar för 

att kunna ta 

cykeln. Det ska 

finnas 

förutsättningar 

att cykla 

Förutsättningar 

för att ta cykeln 

Fysisk 

aktivitet 

Fokusområden 

för innehåll 

IP5 ” Men ibland 

är det så att man 

får göra en 

avvägning. I det 

här dokumentet så 

tycker jag att man 

skulle kunna 

lyssna in också 

innan man bara 

serverar under 

näsan” 

 

I det här 

dokumentet 

borde man 

lyssna in innan 

man serverar 

under näsan 

Lyssna in andra Delaktighet Förutsättningar 

för 

implementering 
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4.4 Kvalitetskriterier 

 

Studien har följt fyra kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

konfirmation (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet innebär att resultatet ska stämma överens med intervjupersonernas mening 

(Bryman, 2011). Föreliggande studies trovärdighet stärks genom att det transkriberade 

materialet analyserades i enlighet med Granheim och Lundmans (2004) analysmetod för 

kvalitativa studier, vilket innebär att en evidensbaserad metod har använts för att analysera 

materialet. Vidare presenteras kodning och kategorier ur innehållsanalysen samt citat från 

intervjupersonerna vilket stärker trovärdigheten ytterligare.  

Studiens pålitlighet har beaktats genom att samtliga beslut, tillvägagångssätt och 

analysprocessen utförligt och transparent redovisas i metoden. Därmed ska samma form av 

datainsamling och innehållsanalys kunna användas vid andra tillfällen och ge ett liknande 

resultat, vilket därmed utgör studiens pålitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Överförbarhet utgör huruvida studiens resultat är överförbart till andra kontexter (Bryman, 

2011). Kriterier för intervjupersonerna, antal intervjuer samt studiens kontext beskrivs 

utförligt i syfte att stärka överförbarheten.  har varit objektiv genom utformningen av 

intervjuguiden och genom samtliga intervjuer i syfte att ställa öppna frågor och inte påverka 

frågorna utifrån egna erfarenheter. Vidare har författaren även varit objektiv genom 

transkribering och den manifesta innehållsanalysen för att inte påverka med egna 

värderingar eller erfarenheter. Bryman (2011) menar på att genom forskarens objektivitet 

stärkes konfirmerbarheten då forskarens egna värderingar och erfarenheter inte påverkat 

resultatet.  

4.5 Etiska överväganden 

Etiska principer har beaktats utifrån referens in informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann (2014). Samtliga 

intervjupersoner blev vid deras första kontakt med projektledaren tilldelade ett missivbrev 

(Bilaga A) innehållandes information om studiens syfte, att de hade rätt till att avbryta sin 

medverkan utan motivering samt innebörden av deras medverkan i syfte att beakta 

informationskravet. Missivbrevet lästes även upp vid samtliga intervjuer innan de påbörjades 

i syfte att försäkra att intervjupersonerna tagit del av informationen. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) bör intervjupersonerna ges information om en studie för att kunna ge sitt 

samtycke till medverkan. I Missivbrevet fick intervjupersonerna också ge samtycke till sin 

medverkan vilket gjordes muntligt innan varje intervju. Samtliga intervjupersoner har 

bevarats anonyma i enlighet med konfidentialitetskravet genom att de inte benämns vid 

namn utan istället benämns dem som IP1, IP2, IP3 och så vidare. Patel & Davidson (2011) 

menar på att obehöriga inte ska kunna ta del av information om en studies intervjupersoner 

samt att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras på grund av eventuella säkerhetsskäl. 
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Då intervjuerna hade planerats att spelas in blev intervjupersonerna tillfrågade om 

godkännande för detta. Inspelningen genomfördes på en mobiltelefon och efter varje 

genomförd intervju överfördes den inspelade intervjun från mobiltelefonen till en 

lösenordskyddad dator. Vidare kommer samtliga intervjuer att raderas från den 

lösenordskyddade datorn när studien är klar. Det insamlade materialet till studien kommer 

endast att användas till studiens syfte i enlighet med nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vidare 

i enlighet med nyttjandekravet kommer samtliga transkriberade intervjuer att förstöras och 

slängas vid ett godkännande av studien.  

5 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat uppdelat på huvudkategorierna fokusområden 

för innehåll samt vilka förutsättningar för implementering av en folkhälsoplan som framkom.  

5.1 Fokusområden för innehåll 

I följande avsnitt presenteras resultatet av kommunanställdas i Skinnskatteberg 

uppfattningar om en folkhälsoplan gällande vilka viktiga områden en folkhälsoplan bör 

innehålla. 

5.1.1 Fysisk aktivitet 

Det framgår att fysisk aktivitet är viktigt att ta hänsyn till och involvera i en folkhälsoplan. 

Det bör exempelvis ges förutsättningar till att utöva vardaglig motion. Respondenterna i 

studien menar på att invånarna i Skinnskatteberg ska ha möjlighet till att gå ut och röra på 

sig mer, kunna ta del av de tillgångar som finns i naturen i kommunen och är tillgängliga för 

alla samt ges möjligheter för att kunna använda cykeln som färdmedel.  

Men ska man ta cykeln då måste vi ju ha säkra cykelvägar och sådana där saker. Och det 

är ju nästa tänk. Så att det liksom finns förutsättningar att ta cykeln. (IP4) 

Ja alltså du skulle jag vilja säga det här bara att få människor att gå utanför sin egen port 

och ta del av det som finns väldigt nära. (IP2) 

Respondenterna menar på att den vardagliga motionen och möjligheten till att välja bort 

bilen som färdmedel bidrar till ett bättre mående. Det framgår att invånarna generellt sett 

har för vana att använda bilen som färdmedel.  

[…] vi är urdåliga i kommunen på att faktiskt cykla och gå istället för att åka bil. (IP2) 

Samtliga respondenter menar att lagidrotten dominerar i kommunen men att det även bör 

ges ökade förutsättningar för de mer individuella idrotterna. Vidare framgår det att idrotten 
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generellt bör vara mer lättillgänglig för samtliga invånare i Skinnskatteberg oavsett vilken 

form av idrott de är intresserade av. De menar på att tillgången till arenor, idrottshallar och 

idrottsklubbar för den individuella idrotten i dagsläget är begränsad.  

Eeh alltså, vi behöver även de här individuella idrotterna […] Eh och dom finns det varken 

arenor för eller någon klubb för. (IP2) 

Det framgår av respondenterna att Skinnskatteberg kommun har en begränsad tillgång av 

föreningsliv som invånarna kan ta del av. De menar på att tillgängligheten och utbudet av 

lagidrott och individuell idrott bör beaktas i en folkhälsoplan i syfte att öka den fysiska 

aktiviteten bland Skinnskattebergs kommuninvånare.  

[…] vi ligger, vi är bland de lägsta i Sverige vad gäller föreningsliv och aktiviteter efter 

skoltid så att säga. (IP5) 

Det finns en oro över barnens och ungdomarnas fysiska aktivitet i Skinnskatteberg kommun. 

Respondenterna refererar till att det av studier har framgått att aktivitetsgraden bland barn 

och ungdomar är låg. Den fysiska aktiviteten bland barnen och ungdomarna i 

Skinnskatteberg kommun bör beaktas i en folkhälsoplan och hur det kan integreras mer 

naturligt i deras vardag.   

[...] och så, nej fysisk aktivitet. Sen även när man kommer upp i åldrarna också. Men just 

barnen, jag är lite orolig för dom faktiskt. (IP4) 

[…] vad gäller den fysiska aktiviteten bland ungdomar och vi var inte i topp utan långt ner. 

(IP5) 

Utöver att den fysiska aktiviteten bör integreras mer naturligt i barnens och ungdomarnas 

vardag anses skolan vara en lämplig arena för insatser syftande till att öka den fysiska 

aktiviteten. Däremot menar respondenterna på att det är viktigt att insatserna inte blir för 

ansträngda utan istället utformas som ett naturligt inslag i de redan befintliga skolämnena.  

[...] och sen att naturligt inslag med ökad rörelse i skolan också. Det är något som jag 

förordnar. IP5 

Anställdas hälsa framgår också vara ett fokusområde som bör beaktas i en folkhälsoplan och 

då genom inslag av fysisk aktivitet under arbetstiden. Finns det möjlighet till att avsätta tid 

för någon form av fysisk aktivitet under arbetstiden utan att det har en negativ inverkan på 

arbetets kvalité menar respondenterna på att arbetsgivaren bör ges möjligheter till att 

tillämpa det.  

5.1.2 Meningsfullhet och integrering 

Det anses viktigt att invånarna i Skinnskatteberg kommun upplever att de har ett värde som 

människa och är värdefulla för kommunen. Det framgår att befolkningens upplevelser av att 

ha ett värde är viktigt ur ett hälsoperspektiv. Uppfattningarna av en folkhälsoplan är därmed 

att områden som bidrar till att människor upplever att de har ett värde bör prioriteras.  
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Ja. för jag tror också att, att om man nu tittar på hälsoperspektivet, tror jag det här att 

känna att jag har ett värde. Det betyder oerhört mycket för hur jag mår. (IP6) 

Vidare framgår det att en folkhälsoplan också att bör beakta utanförskap och innehålla 

tillvägagångssätt för hur kommunen kan arbeta i syfte att inkludera Skinnskattebergs 

invånare. Det framgår att en folkhälsoplan bör vidare ge förutsättningar för hur de 

kommunanställda ska arbeta för att kunna integrera utlandsfödda i arbetsmarknaden. 

Förutsättningar för integration framgår att ske genom exempelvis hur de kommunanställda 

kan synliggöra arbetsuppgifter som är värdefulla för både arbetsgivaren och de utlandsfödda 

som bör integreras i arbetsmarknaden. Vidare framgår det att utlandsfödda kan integreras i 

arbetsmarknaden genom språkintroduktion. 

Så att det finns ju och att hitta det här att vad kan bli värdefullt, lika hur vi integrerar icke 

svenskar. Hur kan vi få in dom i arbete som dom börjar på språkintroduktion. (IP6) 

Ensamstående föräldrar framgår även vara en grupp i Skinnskatteberg kommun som bör 

integreras i arbetsmarknaden. De anses behöva ges förutsättningar till att ha en anställning 

trots eventuella hinder och omständigheter som kan uppstå i samband med att ha ensam 

vårdnad om ett eller flera barn.  

5.1.3 Ungdomar 

Utifrån uppfattningarna av en folkhälsoplans innehåll, framgår ungdomar att vara en grupp i 

samhället som bör beaktas och prioriteras. En folkhälsoplan i Skinnskatteberg kommun bör i 

samband med fokus på ungdomar fokusera på deras psykiska ohälsa. De respondenter som 

nämnde ungdomar som en prioriterad grupp menade på att deras psykiska ohälsa ökar. 

Anledningen till att de menar på att ungdomar som grupp i samhället är viktig att prioritera 

är att de är framtiden. Ungdomarna ska så småningom inkluderas i arbetslivet och därmed 

också bidra i samhället, men också orka arbeta.  

Och vi tittar på andra saker. Men när vi jobbar med det här med människor med psykisk 

ohälsa och vi ser att det är så många unga som inte knappt kommer ut i arbetslivet förrän 

dom blir sjuka. (IP6) 

5.1.4 Agenda 2030 

Det framgick i en liten utsträckning att Agenda 2030 bör integreras i en folkhälsoplan, 

däremot gavs inget exempel på ett specifikt område ur agendan eller exempel på 

tillvägagångssätt.  

Ja, just Agenda 2030 har ju vissa mål där. Och tillgången till liksom nära, och just dom 

som är socialt utsatta sådana också. (IP4) 
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5.2 Förutsättningar för implementering 

I följande avsnitt presenteras resultatet av de kommunanställdas i Skinnskatteberg 

uppfattningar om en folkhälsoplan gällande förutsättningar för implementering. 

5.2.1 Ambition 

Det framgår att ambition bland både de kommunanställda och de som framöver kommer att 

arbeta med folkhälsoplanen är viktigt att beakta i en folkhälsoplan. De menar på att genom 

att själva som kommun föregå med gott exempel kan det främja implementeringen av 

folkhälsoplanen. Vidare framgår ambitionen till att vilja arbeta med folkhälsoplanen vara 

viktig i samband med tillvägagångssättet för implementering.  

[...] men den ska också inte bara tas fram utan den ska ut i verksamheten. (IP1) 

Att skriva den det är ingen större konst men sen att liksom få den att verkligen komma 

ner till människorna, det är där det är. (IP2) 

[...] jag tror det är mycket vilja också. Hur man vill jobba med frågorna. (IP4) 

Ambition i form av samarbete framgår också vara en viktig faktor i samband med en 

folkhälsoplan. Respondenterna menar på att ett bra samarbete mellan berörda behövs för att 

också uppnå en bra kommun som människor vill bo i och flytta till. Dessutom har chefen inte 

alltid facit, vilken av respondenterna menar på.  

5.2.2 Delaktighet 

Det framgår att respondenterna anser att delaktighet är en viktig komponent i en 

folkhälsoplan. De menar på att delaktigheten bör beaktas både i framtagandet men också i 

implementeringen av en folkhälsoplan. Anledningen är bland annat att det bidrar till att 

dokumentet blir levande och aktuellt samt det minskar risken för att bli en så kallad 

hyllvärmare. Samtliga respondenter menar nämligen på att tendensen att dokument tas fram 

och sedan inte efterlevs är vanlig inom kommunen. Vidare framgår ett intresse av att 

samtliga kommunanställda gemensamt bör arbeta mot samma mål för att Skinnskatteberg 

ska bli en bra och trivsam kommun, därmed är delaktigheten viktig. 

Varför har man inte tänkt på det här också. Så man kan lyssna lite på dom och få dom 

med och tycka och tänka. Så brukar oftast sådana där dokument få mer djupare rötter och 

en högre delaktighet. (IP5) 

För vi alla ska ju jobba efter dom här målen. För att uppnå bra kommun, eller ja. (IP4) 

Delaktigheten bör tas form genom att lyssna till andras förslag i samband med en 

folkhälsoplan samt att alla ska ges utrymme till att agera. Respondenterna menar på att de 

kommunanställda som sedan ska arbeta utifrån en folkhälsoplan riskerar att utan delaktighet 

gå miste om intresset av fortsatt implementering och kreativiteten.  



19 

Det finns och det finns folk också va. Bara du inte lyssnar på en, bara du orkar dig och ge 

dom utrymme och agera. (IP3) 

5.2.3 Tydlig utformning 

Framtagna dokument och handlingsplaner i Skinnskatteberg kommun framgår att generera i 

tomma ord och därmed inte arbetas utifrån då det saknas en förståelse. Respondenterna 

menar på att syftet därav bör vara tydligt formulerat för att öka de kommunanställdas 

förståelse kring varför den ska arbetas utifrån. Vidare framgår det att språket bör vara 

lättförståeligt och ska kunna konkretiseras av de berörda. Ett för komplicerat språk och 

otydliga riktlinjer kan istället riskera att bidra till att de kommunanställda inte arbetar 

utifrån folkhälsoplanen på grund av oförståelse. 

Ja, jag tror det ska vara tydligt. Vad är syftet, eh och sen att det inte ska vara bara massa 

fina ord. Utan att man ska kunna konkretisera, vad betyder det här. Hellre väldigt enkel 

text men man förstår vad är det här. (IP6) 

Det framgår att rutiner och uppföljning är viktigt i samband med en folkhälsoplan för att 

bidra till tydlighet. Respondenterna anser att det bör planeras en avsatt tid för uppföljning 

och eventuell revidering för att också hålla dokumentet levande. En folkhälsoplan bör även ge 

förutsättningar och riktlinjer kring hur arbetet för en förbättrad folkhälsa ska genomföras. 

Dessutom menar respondenterna på att tydliga mål bör presenteras i folkhälsoplanen för att 

resultatet av implementeringen ska vara gynnsamt för kommunen.  

Ehm, det är ju lite hur vi ska jobba. Alltså mål, inriktningar för att få igång och få till 

någonting. (IP4) 

Eh, den bör väl lägga någon slags förutsättningar för hur man bör jobba med folkhälsan i 

ett brett perspektiv då. (IP2) 

5.2.4 Konkret utformad 

Det framgår av respondenterna att en folkhälsoplan inte bör innehålla för många 

arbetsområden som ska vara i fokus. Istället ska några få arbetsområden prioriteras. 

Respondenterna förklarar att folkhälsoplanen därmed bör hållas konkret i syfte att den ska 

kunna tillämpas av de kommunanställda, då en folkhälsoplan med många arbetsområden i 

fokus kan istället riskeras att bli bortprioriterad. 

För om det är för många så känns det mycket tyngre. Och då slänger man det åt sidan och 

det där tar vi sen. Det är nog det som ligger. (IP4) 

Det framgår av respondenterna att viktiga dokument och policys tenderar att glömmas bort 

av de kommunanställda och att det därför är viktigt att utformningen av folkhälsoplanen 

hålls konkret. De menar på att mer konkret utformning även bidrar till att det blir lättare för 

de kommunanställda som sedan ska tillämpa folkhälsoplanen att också implementera den i 

sin sektor.  

Men det får inte bli för stort så att det blir för ogreppbart [...]. (IP5) 
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Och sen min fokus är att den inte ska bli så jättetjock, utan tunn så att folk verkligen 

använder den. För tendensen här i kommunen det är att det blir hyllvärmare. (IP4) 

Respondenterna anser att det är av större vikt att folkhälsoplanen utformas med få 

arbetsområden i fokus för att dessa också ska kunna arbetas utifrån korrekt.  

5.2.5 Tydlig styrning 

Tydlig styrning framgår vara en viktig komponent i samband med implementeringen av en 

folkhälsoplan. Respondenterna menar på att direktiv och väl presenterat tillvägagångssätt för 

arbetet i folkhälsoplanen bidrar till att arbetet också kommer att genomföras. De anser också 

att tydliga direktiv och styrning också stärker de kommunanställda som ska arbeta med och 

utifrån en folkhälsoplan i frågan gällande hur de ska tillämpa den.  

Så har du en tydlig ledning som säger att såhär vill vi, såhär kommer vi att jobba och såhär 

det här har vi och rätta oss efter. Då tror jag liksom att det, då är halva jobbet gjort. (IP1) 

Och hur kan vi ta till oss den här och göra verkstad av den. (IP6) 

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod, resultat samt studiens resultat i förhållande till  

Brachts femstegsmodell. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen berör en diskussion gällande tillvägagångsätt och beslut kring 

studiedesign, urval, datainsamling, etiska principer, databearbetning och kvalitetskriterier 

6.1.1 Studiedesign 

Studien syftade till att undersöka kommunanställdas uppfattningar om en folkhälsoplan och 

därav var en kvalitativ studiedesign bäst lämpad. Då uppdragsgivaren påverkade 

utformningen av syftet var även det bidragande till att en kvalitativ metod valdes att 

tillämpas. Genom den kvalitativa studiedesignen kunde material samlas in genom intervjuer 

och på så vis också undersöka intervjupersonernas uppfattningar. Kvantitativa studier syftar 

istället vanligtvis på att göra mätningar och analyser av det insamlade materialet samt visa på 

samband (Bryman, 2011). Därav hade en kvantitativ studiedesign inte varit lämplig för denna 

studie då syftet inte avsåg att göra mätningar.  
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6.1.2 Urval 

Det målstyrda urvalet bidrog till att intervjupersonerna besatt lämplig kompetens kopplat till 

studiens syfte. Kvale & Brinkmann (2014) menar på att ett målstyrt urval också minskar 

riskerna för missförstånd gällande intervjufrågor och förståelsen för studiens syfte från 

intervjupersonen. Intervjuerna bidrog därmed till ett användbart material för studien. 

Däremot kan det målstyrda urvalet i denna studie ifrågasättas utifrån konfidentialitetskravet. 

Skinnskatteberg kommun framgår vara en mindre kommun och därmed också ha ett mindre 

antal kommunanställda. Det låga antalet kommunanställda kan öka riskerna för att 

intervjupersonerna blir identifierade utifrån urvalets kriterier. I syfte att förhindra eventuella 

identifieringar av intervjupersonerna har studien inte benämnt intervjupersonerna vid namn 

och heller inte förklarat vilka resultat eller svar som tillhör de intervjupersonerna utifrån de 

olika sektorerna. Utan projektledarens involvering i samband med urvalet kan det däremot 

tänkas att samtliga intervjupersoner som kontaktades för studien ändå blivit kontaktade av 

författaren på grund av Skinnskattebergs kommun låga antal invånare och arbetande inom 

kommunen. Däremot kan detta ha inneburit att ingen utomstående haft insikt i studiens 

deltagande intervjupersoner och därmed stärkt konfidentialiteten ytterligare. 

Projektledarens involvering i samband med urval och kontakt med intervjupersonerna anses 

ändå vara relevant utifrån dennes kompetens och insikt i kommunen. Tillgänglighetsurvalet 

framgick att inte vara lämpligt att tillämpa i denna studie då de intervjuer som bokades 

utifrån det målstyrda urvalet resulterade i ett mer användbart resultat. Däremot kom 

intervjun bokad utifrån tillgänglighetsurvalet inte att bli utesluten i studiens resultat då 

materialet ändå ansågs vara användbart.  

6.1.3 Datainsamling och etiska principer 

Till föreliggande studie genomfördes ingen pilotstudie på grund av rådande omständigheter 

gällande Covid-19. Till en början var planen att kontakta och boka en person ur 

projektgruppen från Region Västmanland eller en studiekamrat för en pilotintervju. Men det 

uppstod problem från författarens sida i samband med att boka en lämplig tid i förhållande 

till Covid-19 och studiens tidsram. En pilotintervju är ändå att föredra då Bryman (2011) 

menar på att det ger möjlighet till korrigering av frågor. Dessutom kan det tänkas att en 

pilotintervju kan ha bidragit med erfarenhet och trygghet till författaren för de vidare 

intervjuerna. Däremot utgör det en styrka för studien att intervjuguiden lästes igenom av 

utomstående. På så vis kunde en fråga omformuleras och två följdfrågor kunde läggas till.  

Samtliga intervjupersoner tolkade intervjufrågorna olika trots att de deltog i studien utifrån 

samma kriterier, vilka var att de i första hand skulle innefatta en chefsposition ur en sektor 

inom kommunen och att dem i andra hand valdes ur de olika sektorerna utifrån 

tillgänglighet. Orsaken till att intervjupersonerna tolkade frågorna olika kan bero på 

intervjuarens brist på erfarenhet av intervjuer. Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att en 

forskare som vanligtvis inte arbetar med intervjuer och därmed är ovan kan ställa frågor på 

ett vis som gör att intervjupersonerna inte förstår frågorna. En annan förklaring till att 

intervjupersonerna tolkade frågorna olika kan vara att de besitter olika kunskaper och 

erfarenheter. Förutsättningar för implementering kan exempelvis ha varit viktigt för en del 

intervjupersoner med erfarenheter av policys och handlingsplaner som brustit vid 
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implementering. Tvärt om kan specifika fokusområden ha varit viktigt för en del 

intervjupersoner med erfarenheter av tidigare arbete kring dem. Vid ett bredare urval kan 

intervjupersonernas olika tolkningar ha bidragit till ytterligare och mer varierande resultat, 

exempelvis ett målstyrt urval där kriterierna endast var att intervjupersonerna skulle vara 

anställda inom Skinnskatteberg kommun.  

Då samtliga intervjupersoner blev informerade om föreliggande studie av projektledaren gav 

det också projektledaren vetskap gällande vilka intervjupersoner som kom att delta i studien. 

Detta tillvägagångssätt kan bidra till att konfidentialiteten är bristfällig och därmed kan 

ifrågasättas då det kan komma att påverka intervjupersonernas anonymitet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ska intervjupersonernas identitet inte kunna avslöjas. Däremot har 

föreliggande studie genomförts på uppdrag av Skinnskatteberg kommun i syfte att 

genomföra en slags kartläggning som underlag till en framtida folkhälsoplan. Av den 

anledningen kan det tänkas att projektledarens kompetens gällande lämpliga 

intervjupersoner ändå var viktig. Vid liknande studier som inte genomförs i samarbete med 

eller på uppdrag av en uppdragsgivare bör samtliga kontakter mellan författaren och 

intervjupersonerna istället endast ske via författaren i syfte att stärka konfidentialiteten.  

Intervjupersonerna kan också ha kommit att blivit påverkade av det faktum att 

projektledaren kontaktat dem för medverkan i föreliggande studie. Det kan bland annat 

tänkas att ha bidragit till intervjupersonernas svar under intervjuerna och därmed också ha 

påverkat resultatet. Till exempel kan svaren ha blivit formulerade på så vis att göra 

uppdragsgivaren nöjd. Fortsättningsvis kan det tänkas att en kontakt mellan författaren och 

intervjupersonerna utan projektledarens involvering ha bidragit till annat resultat genom 

exempelvis andra perspektiv, fokusområden eller annat djup.  

Intervjupersonerna blev vid den första kontakten med projektledaren tilldelade studiens 

missivbrev (Bilaga A). Då författaren till studien inte hade någon kontroll över denna 

kommunikation mellan projektledaren och de tillfrågade intervjupersonerna kan 

säkerställandet gällande av att intervjupersonerna faktiskt blev tilldelade missivbrevet 

ifrågasättas. Av den anledningen tillfrågades intervjupersonerna i samband med intervjuerna 

om de fått tagit del av missivbrevet och det framgick att samtliga intervjupersoner hade fått 

tagit del av och läst missivbrevet. Däremot hade ett exemplar av missivbrevet skrivits ut  

inför varje intervju i syfte att intervjupersonen skulle få möjlighet att läsa igenom det innan 

intervjun. På så vis fanns det möjlighet för intervjupersonerna att ändå ta del av missivbrevet 

om det hade framgått att intervjupersonerna inte blivit tilldelade det. Det utskrivna 

exemplaret av missivbrevet fungerade också som samtyckesformulär och dialogstartare.  

Samtliga intervjuer genomfördes i Skinnskattebergs kommunhus, varav fyra intervjuer 

genomfördes i en bokad lokal och två intervjuer i respondenternas arbetsrum. Lokalen 

bokades av projektledaren och som kan tänkas ha god insikt i Skinnskattebergs kommunhus. 

Om författaren till föreliggande studie hade kontaktat receptionisterna i Skinnskattebergs 

kommunhus för bokning av lokal kan intervjuerna ha påverkats genom att exempelvis 

akustiken för inspelning varit mindre bra eller genom att intervjupersonerna upplevt mindre 

trygghet. Anledningen till att två intervjuer genomfördes i intervjupersonernas arbetsrum var 

på grund av att de behövdes bokas om och ingen lokal för de nya tiderna var bokad. Det 
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upplevdes ingen skillnad på det insamlade materialet gällande huruvida intervjupersonerna 

upplevdes vara trygga eller akustiken beroende på lokal. Den bokade lokalen och 

intervjupersonernas arbetsrum var närliggande andra lokaler och andra arbetsrum, vilket 

kan påverka konfidentialiteten och risken för intervjupersonerna att bli identifierade. Av den 

anledningen kan en mer avlägsen lokal i Skinnskattebergs kommunhus varit mer lämplig att 

använda. 

6.1.4 Databearbetning och kvalitetskriterier 

Studiens insamlade material analyserades utifrån Granheim & Lundmans (2004) manifesta 

innehållsanalys. Då föreliggande studie inte syftade till att undersöka det som sades mellan 

raderna i intervjuerna var denna analysmetod att föredra. Dessutom minskade risken för 

eventuella feltolkningar av intervjupersonernas mening, då det i enlighet med Granheim & 

Lundman (2004) endast fokuserades på vad som sades.  

Samtliga intervjuer blev transkriberade samma dag som de blev genomförda. Då två 

intervjuer genomfördes per dag gavs det möjlighet för författaren att transkribera under 

resterande tid av dagen. Att transkribering genomfördes samma dag kan anses vara en styrka 

då det kan ha underlättat vid eventuella tekniska problem, det vill säga om kvalitén på en 

inspelning exempelvis var bristfällig. Då kan författaren istället transkriberat intervjun 

utifrån minnet. Däremot uppstod inga tekniska problem. 

Vid analysen av det insamlade materialet stöttes det på utmaningar. Underkategorisering och 

kategorisering upplevdes som problematiskt då det var svårt att skilja dem åt genom att vissa 

kategorier genererade i samma underkategorier. Orsaken till att underkategorisering och 

kategorisering upplevdes vara problematiskt kan ha varit att författaren trots sin strävan 

efter objektivitet och på grund av ovana till en början påverkades av egna tolkningar av 

materialet innan hela denna del i analysprocessen var genomförd. Kvale & Brinkmann (2014) 

menar på att egna tolkningar inte bör göras i manifesta analyser då det resulterar i en latent 

analys där den egentliga meningen tolkas.  Om författaren inte hade varit medveten om att 

eventuella egna tolkningar höll på att genomföras kan det också ha påverkat 

konfirmerbarheten, vilket Bryman (2011) menar på innebär att forskaren bör vara objektiv 

genom hela studien även om det kan anses vara problematiskt. Detta löstes genom att 

författarens medvetenhet bidrog till att ansträngningarna till att vara objektiv ökade.  

Studiens resultat kan delvis anses vara överförbart då kriterier för intervjupersoner, antal 

intervjuer, studiens kontext och kommunen i fråga beskrivs utförligt. Arbetets syfte är 

anpassat utifrån Skinnskatteberg kommun och dess förutsättningar och det kan därmed 

tänkas att resultatet kan vara överförbart till kommuner med liknande förutsättningar  

Studiens trovärdighet stärktes genom det målstyrda urvalet då intervjupersonerna valdes 

utifrån föreliggande studies syfte. Trovärdigheten stärks även genom att ett flertal citat har 

valt att presenteras från intervjupersonerna. Bryman (2011) menar på att resultatet ska 

stämma överens med vad intervjupersonerna menar.  

Uppdragsgivaren till föreliggande studie har inte varit delaktig i utformningen av 

intervjuguiden. Det kan tänkas att en involvering av uppdragsgivaren i samband med 
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formulering av intervjuguiden kan ha lett till ledande frågor. De ledande frågorna kan i sin 

tur ha kommit att påverka objektiviteten i studien genom uppdragsgivarens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Kvale & Brinkmann (2014) menar på att ledande frågor kan 

påverka den objektiva datainsamlingen.   

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen avser en diskussion gällande det resultat som kommit fram av det 

insamlade datamaterialet i föreliggande studie. 

6.2.1 Fokusområden för innehåll 

Samtliga respondenter angav ett eller flera områden som bör prioriteras i en folkhälsoplan. 

Det var ingen av respondenterna som menade på att hela Skinnskattebergs folkhälsa bör vara 

i beaktning. Respondenternas resonemang stämmer överens med Hwong et al. (2015) som 

menar på att även om folkhälsoarbete syftar till att påverka hela befolkningens hälsa så är det 

svårt att nå alla individer genom endast en intervention.  

Fysisk aktivitet framgår av respondenterna vara ett viktigt fokusområde att beakta i en 

folkhälsoplan. Däremot saknas statistik kring huruvida Skinnskattebergs invånare upplever 

utbudet och tillgången till idrott och motion, vilket kan komma att försvåra en eventuell 

utvärdering av fysisk aktivitet som fokusområde i en folkhälsoplan. Det framgår av 

respondenterna att Skinnskattebergs invånare generellt är mindre bra på att röra på sig, ta 

del av kommunens natur och använda cykel som färdmedel istället för bilen. Därav kan 

respondenternas argument för varför fysisk aktivitet bör vara ett fokusområde att beakta i en 

folkhälsoplan istället användas, då statistiken är bristfällig. Dessutom menar Uher et al. 

(2019) på att den fysiska aktiviteten är en viktig faktor i samband med hälsofrämjande 

insatser. Möjligheten att påverka Skinnskattebergs kommuninvånares hälsobeteenden 

genom en folkhälsoplan är god, som Oullier (2013) menar har policys och handlingsplaner 

visat sig ha en inverkan på människors beteenden.  

Det framgick att meningsfullhet i form av att integrera utsatta grupper i samhället i 

arbetsmarknaden var ett viktigt fokusområde att beakta i en folkhälsoplan. Precis som Buse 

et al. (2012) nämner har den offentliga sektorn möjlighet att utveckla samt implementera 

policys gällande integration. Tillgången till en arbetsinkomst påverkar hälsan och därmed 

kan integrationen av utsatta grupper in i arbetsmarknaden vara viktig att beakta. Dessutom 

menar König & Segura (2011) på att investeringar inom infrastrukturer som berör folkhälsan 

också kan resultera i en förbättrad folkhälsa. Även om det i resultatet framgick att utsatta 

grupper bör prioriteras i samband med integration i arbetsmarknaden visar statistiken på att 

antalet månadsavlönade heltidsanställda inom kommunen ökade mellan år 2017 och år 2018 

(Kolada, 2019e). Däremot framgår det inte i statistiken vilka grupper i samhället som detta 

gäller.  

I samband med meningsfullhet ingick också att en folkhälsoplan bör beakta utanförskap 

genom förebyggande insatser. Det framgår inte av intervjupersonerna om det är specifika 
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grupper som det bör tas hänsyn till gällande att förebygga utanförskap. Anledningen till att 

det inte framgår är att intervjupersonen inte valde att gå in mer på den frågan samt på grund 

av att författaren inte ställde ytterligare frågor kring det. Fortsättningsvis framgår det inte 

inom vilka områden invånarna bör inkluderas i. Ytterligare resultat kring detta ämne kunde 

ha framkommit om fler följdfrågor hade ställts vid den intervju där detta kom på tal. 

Resultatet kan ha genererat i riktlinjer som en folkhälsoplan bör förhålla sig till och därmed 

också ha underlättat själva framtagandet av folkhälsoplanen. Däremot var detta inte något 

som författaren lade märke till vid intervjun vilket kan bero på situationen och ovana av 

intervjuer.  

Kommunens ungdomar framgick vara en grupp som bör beaktas i en folkhälsoplan. 

Statistiken visar på att procentandelen ungdomar i årskurs 9 i Skinnskattebergs kommun 

som uppnådde kunskapskraven i samtliga skolrelaterade ämnen minskade med 7,5 procent 

mellan år 2018 och år 2019 (Kolada, 2019b). Vidare visar statistiken på att gymnasielever i 

Skinnskatteberg som tagit examen efter 3 år på gymnasiet minskade med 3,6% mellan år 

2018 och år 2019 (Kolada, 2019c). Trots denna statistik framgick det av respondenterna att 

ungdomars psykiska ohälsa är det främsta problemet. Däremot finns en koppling mellan 

ungdomars psykiska ohälsa och skolresultat (Almquist et al., 2018). Genom att en 

folkhälsoplan fokuserar på insatser i syfte att förbättra ungdomars skolresultat kan därmed 

deras psykiska ohälsa förebyggas men också deras psykiska hälsa främjas.   

Agenda 2030 präglar folkhälsoarbetet på olika samhälleliga nivåer. Respondenterna nämnde 

Agenda 2030 i endast i en liten utsträckning och att detta kan tas hänsyn till i en 

folkhälsoplan. Däremot gavs inget exempel på ett specifikt område ur agendan eller exempel 

på tillvägagångssätt. Precis som Jansson et al (2011) menar bör den nationella 

folkhälsopolitiken vara tydligt formulerad för att även kunna implementeras på lokal nivå. Av 

den anledningen kan det också tänkas att agenda 2030 inte är tillräckligt tydligt formulerat 

för att de kommunanställda i Skinnskattebergs kommun ska kunna applicera den i sitt 

arbete. Däremot, som tidigare nämnt, präglar Agenda 2030 olika samhälleliga nivåer på ett 

eller annat vis och bör därmed även kunna integreras i arbetet inom kommunens sektorer.  

En policys mål bör vara relaterade till de politiska mål som finns (Howlett, 2009). Av 

resultatet att döma bör en folkhälsoplan involvera det nationella folkhälsomålets 

målområden Det tidiga livets villkor, Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 

Levnadsvanor samt Kontroll, inflytande och delaktighet. Då samtliga åtta målområden för 

det övergripande folkhälsomålet inte ingår kan det anses som att prioriteringar behövs göras 

i en folkhälsoplan, vilket kan ha att göra med att arbetet bör anpassas utifrån de lokala 

förutsättningarna och behoven. Precis som Jansson & Tillgren (2010) menar bör det lokala 

folkhälsoarbetet prioriteras utifrån kommunernas egna behov och förutsättningar. 

Ingen av respondenterna nämner huruvida en folkhälsoplan kan beröra de olika 

styrningsformerna, målstyrning, lagstiftningar och ekonomistyrning (Tillgren, 2011). Det kan 

däremot tänkas att målstyrning kan inkluderas i en folkhälsoplan i samband med det 

övergripande folkhälsomålet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa samt minska 

hälsoklyftorna inom en generation (Prop.2017/18:249). Utifrån studiens resultat kan 

lagstiftningar och ekonomistyrning inte anses vara lämpliga att använda i en folkhälsoplan, 
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då dessa styrformer kan tänkas att vara mer lämpliga vid förbyggande insatser. Som till 

exempel vid åldersgränser vid köp av tobak och alkohol.  

6.2.2 Förutsättningar för implementering 

Det framgår att ambition och en tydlig styrning är viktigt i samband med implementeringen 

av en folkhälsoplan. Däremot är både ambition och en tydlig styrning två komponenter som 

inte kan beaktas i en folkhälsoplan. En ambition är något som kan tänkas att främst utvecklas 

och ansvaras över av individen själv. Däremot framgår det att ambition i form av samarbete 

är en viktig komponent i en folkhälsoplan vilket Scriven (2013) menar på är avgörande för ett 

effektivt hälsofrämjande arbete. Vidare kan den tänkas att en tydlig styrning snarare handlar 

om ledarskap, vilket istället kräver ett ansvar från de kommunala cheferna i Skinnskatteberg. 

Däremot kan en tydlig styrning bidra till tillförlitlighet från de som kommer att beröras av 

policyn, vilket har visat sig vara viktigt i samband med en framtida implementering (Farmer, 

Gillies, Maximova & Willows, 2018; Straub, Vinkenburg, Van kleef & Hofmans, 2018). 

Fortsättningsvis kan det alltså inte motsägas att ambition och en tydlig styrning är viktigt i 

samband med implementeringen av en folkhälsoplan, däremot kan inte folkhälsoplanen 

ansvara för dessa områden. Fortsättningsvis menade respondenterna på att tydlighet 

gällande utformning och innehåll var viktigt i samband med en folkhälsoplan. Vilket också 

tyder på att det finns förutsättningar och intresse till att en folkhälsoplan ska implementeras. 

Enligt Jansson et al. (2011) är nämligen innehåll och tydlighet viktigt i samband med 

folkhälsopolitiska frågor på nationell och lokal nivå.  

I samband med delaktighet framgår det av respondenterna att samtliga berörda av en 

folkhälsoplan bör sträva som gemensamma mål för att Skinnskatteberg ska bli en bra och 

trivsam kommun. Det framgår däremot inte huruvida dessa mål bör vara utformade för att 

de ska kunna konkretiseras av de kommunanställda. Däremot menar Howlett (2009) på att 

en policy eller handlingsplans mål bör vara tydligt utformade. Ytterligare frågor i samband 

med intervjuerna kring huruvida en folkhälsoplans mål ska formuleras kan ha genererat i ett 

resultat som underlättat för ett kommande framtagande av en folkhälsoplan specifikt 

designad för Skinnskatteberg kommun.  

En folkhälsoplan för Skinnskatteberg kommun kommer att tas fram i samarbete mellan 

Region Västmanland, vilket stämmer överens med Forsling et al. (2012) och Oliver et al. 

(2012) resonemang att ett samarbete mellan regional och kommunal nivå är viktigt. Däremot 

poängterade Skinnskattebergs kommunfullmäktige att det bör finnas god insikt från Region 

Västmanland gällande Skinnskattebergs kommun tillgångar och resurser i syfte att 

folkhälsoplanen blir korrekt anpassad. Precis som Jansson & Tillgren (2010) menar på i sin 

studie bör folkhälsoarbete på lokal nivå grundas på lokala förutsättningar.  

6.2.3 Teoretisk koppling till resultatet 

Utifrån resultatet kan Brachts femstegsmodell tänkas att vara lämplig att applicera i 

samband med implementeringen av den kommande folkhälsoplanen. Det första steget som 

framgick vara en samhällsanalys (Bracht, et al., 1990) kan tänkas att dels genomföras i 
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samband med föreliggande studie men dels också redan ha genomförts av Skinnskattebergs 

kommunfullmäktige. Föreliggande studie definierar Skinnskattebergs kommun samt bidrar 

med insamling och analys av data gällande ungdomar, äldre och arbetsförhållanden, vilket 

enligt (Bracht, et al., 1990) ingår i samhällsanalysen. Däremot genomförs ingen bedömning 

gällande Skinnskattebergs förutsättningar för en ny folkhälsoplan samt ingen bedömning 

gällande eventuella hinder som kan påverka implementeringen. På grund av föreliggande 

studies tidsram kan ytterligare datainsamlingar och bedömningar utöver den redan 

genomförda datainsamlingen inte genomförts. Däremot kan det tänkas att Skinnskattebergs 

kommunfullmäktige eller övriga kommunanställda redan besitter denna information. Vidare 

kan föreliggande studies datainsamling bidra till empowerment, vilket är en faktor i 5-

stegsmodellen. Genom intervjuerna ges intervjupersonerna möjlighet att göra sina röster 

hörda och på så vis också lyfta det som anses vara viktigt i samband med innehåll och 

implementering av en folkhälsoplan. Naidoo & Wills (2009) menar på att kollektivt 

empowerment stärks genom att identifiera och lyfta människors meningar för att sedan 

arbeta med och hantera dem genom ett handlingsprogram.  

Det andra steget i Brachts femstegsmodell, vilket är programutformning (Bracht, et al., 1990) 

blev genomfört redan innan föreliggande studie påbörjades. En projektgrupp med aktörer 

från Region Västmanland blev sammansatt i syfte att utveckla den kommande 

folkhälsoplanen. Enligt (Bracht, et al. (1990) innebär programutformningen att bilda en 

ansvarig projektgrupp för insatsen i fråga. Utifrån resonemanget av Reaburn et al. (2006) att 

hälsofrämjande insatser ger bäst effekt genom samverkan mellan olika lokala aktörer kan 

slutsatsen att förutsättningarna för det fortsatta arbetet är goda dras. 

Föreliggande studie kan tänkas att bidra till det tredje steget, implementering. Bracht, et al. 

(1990) menar nämligen på att steget gällande implementering innebär att prioriteringar för 

insatsen ska bestämmas. Genom resultatet av föreliggande studie har olika fokusområden för 

innehåll belysts och kan därmed bidra till Region Västmanlands framtagande av 

folkhälsoplanen. Däremot kan föreliggande studie inte fullständigt bidra ytterligare utifrån 

steget gällande implementering då Bracht et al. (1990) förklarar att det under 

implementering också ska utvecklas ett befolkningsdeltagande, införskaffas resurser och 

utveckla strategier för mätning av insatsens effekter. Vid en tidsram längre än 10 veckor kan 

det tänkas att föreliggande studie har kunnat bidra till att utveckla strategier för mätning, 

förutsatt att studiens syfte också formulerats på så vis. Däremot framgår förutsättningar för 

implementering vilket delvis kan vara bidragande till steget gällande implementering.  

 

Det fjärde och femte steget ur Brachts femstegsmodell, vilka är vidmakthållande samt 

spridning av erfarenheter och återbedömning av programmet, kan utifrån föreliggande studie 

ännu inte antas ha genomförts. Vidmakthållande av programmet kan uppnås först efter 

implementeringen, vilket i detta fall inte kan genomföras förrän projektgruppen formulerat 

och fastställt en folkhälsoplan. Däremot kan det tänkas att folkhälsoplanen bör integreras i 

Skinnskatteberg kommuns befintliga strukturer då respondenterna i studien menar på att 

dokument har en tendens att inte arbetas utifrån och därmed också glömmas bort. Vidare 

menar även Bracht et al. (1990) på att insatser och program bör integreras i ett samhälles 

befintliga strukturer och nätverk. En återbedömning av programmet framgår i resultatet vara 

viktigt att genomföra. Bland annat menar respondenterna på att det bör avsättas tid för 
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uppföljning och revidering av folkhälsoplanen, vilket Bracht et al. (1990) menar på ingår i 

återbedömningen.  

6.3 Förslag till vidare forskning  

Sveriges kommuner har en viktig roll i arbetet för att främja befolkningens hälsa. Studiens 

resultat belyser fokusområden för innehåll och förutsättningar för en implementering av en 

folkhälsoplan anpassad för Skinnskatteberg kommun. Fortsatta studier kan bedrivas i syfte 

att studera hur fokusområdena för innehåll bör belysas i folkhälsoplanen och därmed ge 

riktlinjer för fortsatt arbete och implementering. Ytterligare förslag till fortsatta studier är att 

de kan bedrivas i syfte att belysa hur förutsättningar för implementering bör belysas och på 

så vis underlätta implementeringsprocessen. Slutligen kan vidare forskning genomföras i 

syfte att studera huruvida Agenda 2030 kan integreras mer i det kommunala folkhälsoarbetet 

och hur agendans olika målområden kan konkretiseras för att arbetet med dem kan 

underlättas.  

Föreliggande studie använde både ett målstyrt urval och ett bekvämlighetsurval. Till fortsatta 

studier inom föreslagna områden rekommenderas endast målstyrt urval då 

bekvämlighetsurvalet inte visade sig bidra till ett lika användbart material som övriga 

intervjuer.  

7 SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att fysisk aktivitet, meningsfullhet, ungdomar och agenda 2030 är 

viktiga fokusområden att beakta i en folkhälsoplan enligt kommunanställda i 

Skinnskatteberg. Områdena bör prioriteras utifrån Skinnskatteberg kommuns tillgångar och 

resurser. Vidare visar studiens resultat på att en folkhälsoplan bör innehålla förutsättningar 

för implementering genom att dens utformning bör vara tydlig och konkret samt innehålla 

komponenter som delaktighet, ambition och tydlig styrning.  
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BILAGA A; MISSIVBREV 

MISSIVBREV  

Hej! Mitt namn är Anna Wallin och jag läser min sjätte termin av det Folkhälsovetenskapliga 

programmet på Mälardalens högskola i Västerås. Jag genomför nu mitt examensarbete med 

syftet att undersöka uppfattningarna bland kommunanställda i Skinnskatteberg gällande vad 

en kommande folkhälsoplan bör innehålla. Därav önskar jag ditt deltagande som arbetar som 

kommunanställd i Skinnskatteberg. Undersökningen innebär en intervju på ca 30-40 

minuter, vilken kommer att spelas in på min mobiltelefon i syfte att jag sedan ska kunna 

arbeta med materialet. Den inspelade intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och 

därmed föras över till en lösenordskyddad dator och sedan raderas från mobiltelefonen. 

Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Studiens material och 

resultat kommer endast att användas till studiens syfte.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun samt ditt 

deltagande utan motivering. Vidare kan du även avbryta ditt deltagande efter genomförd 

intervju och materialet kommer därmed inte användas i studien. Vid ett godkänt 

examensarbete kommer studien att publiceras i databasen Diva genom Mälardalens 

högskola.  

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. Tack!  

Med vänlig hälsning  

Anna Wallin  

Kontaktuppgifter  

Mailadress:  

Telefonnummer:  

Handledare:  

Mailadress:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

INTERVJUGUIDE  

Presentera mig själv  

Berätta om studiens syfte  

Syftet med studien är att undersöka kommunanställdas uppfattningar i Skinnskatteberg om 

en folkhälsoplan. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta. Intervjun kommer att spelas in på 

min telefon, sedan föras över till en lösenordsskyddad dator och därmed raderas från 

telefonen. Jag kommer att namnge filen på ett sätt som gör att det inte går att koppla dig till 

intervjun.  

Är det okej om vi startar inspelningen?  

Början  

• Berätta lite om dig själv. Vad har du för yrkesroll i kommunen?  

• Hur länge har du varit anställd i Skinnskattebergs kommun? Vad gjorde du innan?  

• Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete?  

Intervjufrågor  

• Vilka uppfattningar har du kring vad en folkhälsoplan bör innehålla?  

 

• Varför tycker du att det är viktigt att en ny folkhälsoplan tas fram?  

 

• Vad anser du skulle vara viktigt att prioritera i den kommande folkhälsoplanen?  

- Varför just de områdena?  

 

• Vilka hinder anser du finns för att en ny folkhälsoplan ska kunna implementeras?  

- Finns det några hinder som skulle kunna försvåra framtagandet av folkhälsoplanen  

- Till exempel samarbeten, resurser, kompetens, intresse 

- I vilken omfattning utgör det ett hinder?  

 

• Vilka möjligheter finns för den nya folkhälsoplanen i samband med 

implementeringen?  

- Finns det några möjligheter som skulle underlätta framtagandet av folkhälsoplanen  

- I vilken omfattning utgör det en möjlighet?  

 

• Är det något mer du vill tillägga utöver det vi tagit upp innan vi avslutar?  

Då får jag tacka för din tid och medverkan.  

 

Följdfrågor  



 

Kan du utveckla det du nämnde om…?  

Hur upplever du…?  

Kan du ge något exempel på det du nämnde om…?  

Av vilken anledning? I vilken omfattning 

Förstår jag dig rätt om…? 
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