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SAMMANFATTNING 

Välfärd är varje människas rättighet. För att skapa förutsättningar för en god välfärd krävs 

det samordnade strategiska insatser på nationell och lokal nivå. Insatserna måste vara 

politiskt förankrade för att förstärka folkhälsan. Lokala välfärdsbokslut är ett verktyg som 

används för att styra och följa upp folkhälsoarbete. Syftet med denna studie var att 

undersöka kommunaktörers upplevelser av samverkan i det strategiska folkhälsoarbetet med 

Lokala välfärdsbokslut i en kommun i Mellansverige. Metodansatsen var kvalitativ med en 

manifest innehållsanalys och meningskoncentrering. Totalt genomfördes fem intervjuer med 

två politiker, två tjänstemän och en folkhälsoplanerare. I resultatet framkom det att 

intervjupersonerna hade fått en insikt om fördelarna med samverkan. Det strategiska arbetet 

hade påverkats av samverkan under arbetet med Lokala välfärdsbokslut. Olika 

samverkansprojekt hade startats upp och det fanns intresse att väva in folkhälsan i det 

strategiska arbetet. För aktörerna upplevdes de hälsofrämjande effekterna av samverkan vara 

empowerment och goda erfarenheter som de burit med sig i det fortsatta strategiska 

folkhälsoarbetet. Slutsatserna var att Lokala välfärdsboksluten kan vara en framgångsfaktor 

som sätter fart på det strategiska folkhälsoarbetet i kommunen. Till följd av arbetet fick 

kommunens aktörer kännedom om varandra och det kan ha varit betydelsefullt för framtida 

samverkan för folkhälsan mellan olika aktörer i kommunen. 

Nyckelord: Kommunala aktörer, Kvalitativa intervjuer, Lokala välfärdsbokslut, Samverkan, 

Strategiskt folkhälsoarbete. 



ABSTRACT 

Welfare is every person's right. To create conditions for a good welfare it requires 

coordinated strategic interventions at national and local level. Efforts must be politically 

supported to be able to strengthen public health. Local welfare management is a measure 

used to control and monitor public health. The purpose of this study was to investigate local 

actors perceptions of collaboration in strategic public health efforts with local welfare 

management in a municipality in central Sweden. The methodology approach was qualitative 

with a manifest content analysis and sentence concentrator. A total of five interviews with 

two politicians, two officials and a public health planner were conducted. The results showed 

that the respondents had an understanding of the benefits of collaboration. The strategic 

work was influenced by the interaction while working with local welfare accounts. Various 

collaborative projects had been started and there was a potential to incorporate public health 

in the strategic work. Participants experienced that health promotion effects of interaction 

gave them empowerment and good experiences that they carried with them in the continued 

strategic public health efforts. The conclusions were that local welfare management might be 

a success factor that spurs the strategic public health efforts in the community. As a result of 

the work the municipal actors became aware of each other and this could be important for 

future collaboration on public health between different actors in the municipality. 

Keywords: Local actors, Qualitative interviews, Local welfare management, Collaboration, 

Strategic public health efforts. 

 



INNEHÅLL 

1	   INTRODUKTION................................................................................................................ 1	  

2	   BAKGRUND ...................................................................................................................... 2	  

2.1	   Begrepp....................................................................................................................... 2	  

2.2	   Hälsa............................................................................................................................ 3	  

2.3	   Folkhälsa..................................................................................................................... 3	  

2.4	   Folkhälsans politiska förankring .............................................................................. 4	  

2.4.1	   Globalt .................................................................................................................. 4	  

2.4.2	   Nationellt .............................................................................................................. 5	  

2.5	   Strategiskt folkhälsoarbete ....................................................................................... 5	  

2.5.1	   Lokalt folkhälsoarbete .......................................................................................... 6	  

2.5.2	   Brachts 5-stegsmodell .......................................................................................... 6	  

2.5.3	   Empowermentmodellen för hälsofrämjande......................................................... 7	  

2.5.4	   Lokala välfärdsbokslut.......................................................................................... 8	  

2.6	   Samverkan .................................................................................................................. 9	  

2.7	   Problemformulering................................................................................................... 9	  

3	   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................. 10	  

4	   METOD ............................................................................................................................ 11	  

4.1	   Metodval.................................................................................................................... 11	  

4.2	   Datainsamlingsmetod.............................................................................................. 11	  

4.3	   Val av intervjupersoner ........................................................................................... 12	  

4.4	   Analysmetod............................................................................................................. 12	  

4.5	   Tillförlitlighet och trovärdighet ............................................................................... 14	  

4.6	   Etiska överväganden ............................................................................................... 14	  

5	   RESULTAT ...................................................................................................................... 15	  

5.1	   Upplevelsen av samverkan ..................................................................................... 15	  

5.1.1	   Insikt om samverkan .......................................................................................... 15	  

5.1.2	   Ensam är aldrig stark ......................................................................................... 16	  



5.1.3	   Ingen samverkan inget arbete............................................................................ 16	  

5.2	   Påverkan på det strategiska folkhälsoarbetet....................................................... 17	  

5.2.1	   Samverka mellan olika instanser........................................................................ 17	  

5.2.2	   Nya samverkansprojekt för att förbättra folkhälsan ............................................ 17	  

5.2.3	   Väva in i strategiska planer ................................................................................ 18	  

5.3	   Hälsofrämjande effekter av samverkan ................................................................. 18	  

5.3.1	   Gemensam plattform.......................................................................................... 18	  

5.3.2	   Kompetensutbyte mellan aktörer........................................................................ 19	  

5.3.3	   Empowerment .................................................................................................... 19	  

6	   DISKUSSION................................................................................................................... 21	  

6.1	   Metoddiskussion...................................................................................................... 21	  

6.1.1	   Datainsamlingsmetod......................................................................................... 21	  

6.1.2	   Val av intervjupersoner....................................................................................... 21	  

6.1.3	   Analysmetod....................................................................................................... 22	  

6.1.4	   Tillförlitlighet och trovärdighet............................................................................. 22	  

6.2	   Resultatdiskussion .................................................................................................. 23	  

6.2.1	   Upplevelsen av samverkan ................................................................................ 23	  

6.2.2	   Strategisk påverkan på folkhälsoarbetet ............................................................ 23	  

6.2.3	   Hälsofrämjande effekter ..................................................................................... 24	  

6.3	   Etikdiskussion.......................................................................................................... 24	  

7	   SLUTSATSER ................................................................................................................. 25	  

7.1	   Förslag till vidare forskning .................................................................................... 25	  

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 26	  

BILAGA 1 INFORMATIONSBREV 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
 



1 

1 INTRODUKTION 

Folkhälsan är ett område som bör prioriteras eftersom att välfärden är beroende av friska 

människor för att kunna förstärkas. Det är hälsofrämjande politiska åtgärder som påverkar 

förutsättningarna för hälsan. Detta visar på ett behov av ett samordnat arbete mellan olika 

aktörer i samhället. Det nationella folkhälsomålet, som är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, har inte uppnåtts men det är fortfarande 

aktuellt att sträva mot. Målet kan endast uppnås genom politiska beslut om ett samordnat 

arbete. Folkhälsans framtid är beroende av statsbudgetens prioriteringsområden och därmed 

krävs det effektiva satsningar på lokal nivå. Genom samverkan på lokal nivå kan folkhälsan 

stärkas och tillväxten öka vilket leder till välfärd. 

Min personliga vision är att i mitt framtida yrke kunna arbeta med strategiskt folkhälsa på 

både nationell och lokal nivå. Jag blev intresserad av strategiskt folkhälsoarbete när jag läste 

en kurs med en mycket inspirerande forskare som hade studerat lokalt folkhälsoarbete. 

Ämnesområdet för studien är samverkan under strategiskt folkhälsoarbete med Lokala 

välfärdsbokslut. Jag är övertygad att det är på lokal nivå som folkhälsoinsatser har den 

största påverkan på människors hälsa. Valet utgick från mitt personliga intresse för hur 

politiska beslut kan påverka folkhälsan. Förhoppningar finns att denna studie kan bidra till 

utvecklingen av det lokala hälsofrämjandet genom att visa de positiva effekterna av 

samverkan. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Begrepp 

Empowerment: kan användas när det handlar om att uppnå kraftfullhet, inflytande och 

kontroll. Det kan även innebära stolthet, egenkontroll, egenmakt, maktförverkligande, 

medborgarskap, samarbete, självstyre, kompetens, socialt stöd och självtillit (Askheim & 

Starrin, 2007). 

Hälsofrämjande: är en stärkande process för människor som möjliggör för dem att ta 

kontrollen över sina liv och förbättra den egna hälsan och därigenom uppnå livskvalitet och 

välbefinnande (World Health Organization, 1986). 

Kommun: är ett avgränsat geografiskt område med lokalt självstyrande och förtroendevalda 

politiker (Agevall, 2005). 

Kommunala aktörer: organiserar och planerar aktiviteter med tillgängliga resurser för att 

uppnå kommunens mål utifrån lokala värderingar och behov. De föreslår interventioner för 

individer, grupper och organisationer inom kommunen för att förbättra folkhälsan (Green & 

Tones, 2010). 

Lokala välfärdsbokslut: är ett styrinstrument som används för att styra och följa upp 

lokalt folkhälsoarbete med det nationella målet som riktlinje, samt att det ska användas som 

ett underlag för samverkan i lokal välfärdspolitik (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Nyckeltal: identifierar mätbara indikatorer, de används som mått för en kommuns 

utveckling och måluppfyllelse samt i jämförelse med andra kommuner (Sveriges kommuner 

och landsting & Statens folkhälsoinstitut, 2005).  

Politik: innebär en kontrollerad process där samhällets utmaningar definieras och 

strategiska resurser fördelas (Tillgren, 2009). 

Politiker: är offentligt anställda medborgare som valts ut av folket och har ett överordnat 

ansvar (Agevall, 2005). 

Samhälle: är ett geografiskt avgränsat område där en grupp av människor delar 

gemensamma intressen och behov (Green & Tones, 2010). 

Samarbete: betyder att det sker en frivillig sammankomst med aktiviteter och mål som är 

kopplade till enskilda organisationer med få formella regler och förpliktelser (Axelsson & 

Bihar-Axelsson, 2007). 
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Samverkan: innebär att det sker samordning och samarbete mellan ett nätverk av olika 

aktörer eller aktiviteter som bildar en helhet (Axelsson & Bihar-Axelsson, 2007). 

Strategiskt folkhälsoarbete: innebär politik som är riktad mot befolkningens hälsa. 

Målet med folkhälsopolitik är att förbättra folkhälsan genom att fokusera på att förbättra 

hälsan genom fördelning av resurser (Tillgren, 2009). 

Tjänsteman: är den person som bereder ärenden åt politiker och implementerar fattade 

beslut. Inom offentlig verksamhet innebär det en dubbel roll som medborgare och 

tjänsteman eftersom de befinner de sig på en politisk arena (Agevall, 2005). 

Välfärd: är tjänster som stödjer stat, landsting och kommun för att uppnå trygghet för 

invånare (Agevall, 2005). 

2.2 Hälsa 

Hälsa kan vara svårt att beskriva och ett begrepp som betyder olika beroende på vem som 

tillfrågas. Det finns inte en definition som passar vid alla sammanhang (Pellmer, 2012). I den 

första definitionen av hälsa som kom år 1948 innebar hälsa ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom 

(Världshälsoorganisationen, 1948). Den första definitionen kritiserades för att inte vara 

hälsofrämjande utan att bara ta upp det sjukdomsförebyggande perspektivet som länge varit 

den enda synen på hälsa (Pellmer, 2012). Därefter omformulerade 

Världshälsoorganisationen definitionen år 1998. Inom det hälsofrämjande arbetet uttrycktes 

hälsa istället som en resurs i vardagen för att uppnå ett gott liv. Den senare definitionen 

betonar ett mer positivt synsätt med personliga, sociala och fysiska resurser 

(Världshälsoorganisationen, 1998a). Definitionen bygger även på upplevelser av 

välbefinnande, meningsfullhet och en känsla av sammanhang. Efter olika utvecklingar av 

begreppet hälsa ses det numera som en resurs för social och personligt utveckling (Pellmer, 

2012). 

2.3 Folkhälsa 

Folkhälsa började användas som begrepp i början av 1990-talet. Det kan beskrivas som ett 

folks andliga och fysiska hälsa (Pellmer, 2012). Folkhälsan kan även beskriva det allmänna 

hälsotillståndet i ett land. I Sverige och i resten av världen har folkhälsan förbättrats sedan 

1800-talets början. Folkhälsan har sett olika ut mellan länder och befolkning. Anledningarna 

till förbättringarna i världen har varit sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 

samt politiska beslut. Det är samhällets organiserade ansvar att främja och förebygga ohälsa 

hos befolkningen. Den offentliga sektorns ansvar är att ta fram åtgärder för att hjälpa 

människor utifrån hälsans bestämningsfaktorer (figur 1) och se till att människor inte 

kommer till skada (Davies & Macdowall, 2006). Folkhälsan påverkas av olika faktorer som 

berör omgivningen, livsvillkor, levnadsvanor och individuella biologiska faktorer som kön 

och ålder. Faktorerna kom att kallas för hälsans bestämningsfaktorer i Lalonde-rapporten 
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från 1974. Hälsans bestämningsfaktorer delades upp i fyra olika nivåer runt den innersta 

cirkeln som är faktorer som inte går att påverka. Dessa faktorer är ålder, arv och kön. I nästa 

nivå finns faktorer som rör den individuella livsstilen. I den tredje nivån hamnar sociala 

nätverk. I den fjärde nivån hamnar faktorer som rör arbetsplats, utbildning, tillgång på mat 

och vatten, levnadsförhållanden samt hälsosystem. Den sista nivån handlar om vilket land en 

person föds i och vilka kulturella och ekonomiska förutsättningar som finns (Dahlgren & 

Whitehead, 1991). Vissa av bestämningsfaktorerna kan individen själv påverka och ge uttryck 

för i levnadsvanor och livsstil. Eftersom att de personliga valen är beroende av vilka 

alternativ som finns tillgängliga i samhället krävs det politiska beslut som hjälper människor 

att välja ett hälsosamt alternativ (Lalonde, 1974). 

 

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

2.4 Folkhälsans politiska förankring 

2.4.1 Globalt 

Folkhälsans politiska förankring går tillbaka till Kanada år 1986 där den första konferensen 

om folkhälsa hölls av Världshälsoorganisationen i Ottawa . Konferensens slutdokument kom 

att kallas för Ottawa Charter. Konferensen byggde på den tidigare Lalonde-rapporten från 

1974. Under Ottawa Charter utvecklades hälsofrämjande som en strategi. Politiken skulle 

därefter präglas av omsorgen för hälsa och rättvisa. Det innebar att all politik ska sträva mot 

att förbättra folkhälsan (Världshälsoorganisationen, 1986). Utifrån hälsans 

bestämningsfaktorer utvecklades en rapport som fick namnet Hälsa 21 från 

Världshälsoorganisationen år 1998. I rapporten stärktes de mänskliga rättigheterna genom 

21 mål för folkhälsan som definierar alla samhällets sektorers gemensamma ansvar för 

folkhälsan. Det gemensamma ansvaret skulle skapas genom strategier och en ändamålsenlig 
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politisk inriktning på nationell nivå (Världshälsoorganisationen, 1998b). Senare i Bangkok-

deklarationen från Världshälsoorganisationen år 2005 blev hälsofrämjande ett politiskt 

verktyg för ett hälsofrämjande samhälle. Hälsofrämjande ska vara ett prioriterat område för 

lokalt arbete med fokus på samverkan mellan sektorer (Världshälsoorganisationen, 2005). 

Hälsofrämjandets sju principer är empowerment, delaktighet, helhetssyn, samverkan, 

jämlikhet, vidmakthållande och att använda flera strategier samtidigt 

(Världshälsoorganisationen, 2001). Hälsofrämjande är oftast aktiviteter som planeras av 

regeringen. Aktiviteterna ingår oftast i en intervention för att förbättra 

kommunbefolkningens hälsa. Aktörerna för lokalt hälsofrämjande är de anställda som 

arbetar med att förmedla information, resurser och tjänster (Laverack, 2005). 

2.4.2 Nationellt 

Utgångspunkten för Sveriges folkhälsopolitik är de 21 målen av Världshälsoorganisationen. 

Den svenska riksdagen antog det övergripande nationella målet för folkhälsan år 2003 

(Socialdepartementet, 2002). Målet för folkhälsan som fortfarande är aktuellt var att sträva 

mot var att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor. För 

att uppnå målet krävs det långsiktiga, målinriktade och sektorsöverskridande åtgärder 

(Världshälsoorganisationen, 1998a). Elva politiska målområden formulerades som stöd för 

arbetet att uppnå målet när folkhälsopolitiken förnyades i en senare rapport år 2007. I den 

nya propositionen formulerades mätbara mål och indikatorer som skulle göra det lättare att 

främja och följa upp det hälsofrämjande arbetet (Socialdepartementet, 2007). I 

propositionen står det att kommuner och landsting har det största ansvaret för folkhälsan 

genom olika ansvarsområden. Framförallt inom de politiska områdena där det uttrycks i 

lagstiftningen. Folkhälsoinsatser i kommuner och landsting ska nå ut till en stor del av 

befolkningen och anpassas efter hälsans bestämningsfaktorer samt regionala och lokala 

förutsättningar. Folkhälsoinsatserna skulle genomföras i samverkan av engagerade 

samarbetspartners, med tydliga mål och strategier. Det ansågs även vara viktigt med flera 

program som var samhällsbaserade för att förebygga och främja folkhälsan (Forsling et al, 

2012). 

2.5 Strategiskt folkhälsoarbete 

Att arbeta med hälsa i politiken bör vara ett prioriterat område eftersom att folkhälsan är ett 

mål för samhället som lägger grunden för välfärden i ett land. Folkhälsopolitiken utgår från 

ett helhetsperspektiv av hälsans bestämningsfaktorer och välfärden. En hälsosam befolkning 

utgör arbetskraft som är gynnsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för en ekonomisk 

tillväxt och den sociala ordningen i samhället (Tillgren, 2009). Ekonomiska utvärderingar 

om fördelade resurser i Sverige kan användas som indikatorer för samhällets framgångsrika 

deltagande. Resursfördelningen kan mätas genom insatser som betalas av samarbetspartners 

mellan olika sektorer i samhället (Johansson, Erikson, Sadigh, Rehnberg & Tillgren, 2009). 
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2.5.1 Lokalt folkhälsoarbete 

Ett sätt att arbeta strategiskt med folkhälsofrågor är att arbeta utifrån lokala förutsättningar 

med folkhälsa. Vid lokalt folkhälsoarbete utgår hälsofrämjande arbete från gemensamma mål 

och aktiviteter. Det innebär att identifiera lösningarna för att möta befolkningens sociala 

behov för att stärka folkhälsan. Kommunala aktörernas empowerment är den viktigaste 

byggstenen för lokalt hälsofrämjande (Green & Tones, 2010). Ur ett folkhälsoperspektiv ses 

kommuner som en plats där hälsan kan påverkas positivt av politiska åtgärder. Samverkan i 

lokala samhällen har visats vara den mest effektiva metoden för utveckling och förbättring av 

folkhälsan (Reaburn, Akerman, Chuengsatiansup, Mejlia & Oladepo, 2006). Kommunerna är 

viktiga aktörer för att främja folkhälsan i Sverige. Det krävs en ökad kunskap för de 

nationella aktörerna om folkhälsoåtgärder som kan stödja kommunernas utveckling. För den 

offentliga lokala hälso- och sjukvården fungerar styrdokument som ett stöd för de 

kommunala åtgärderna för folkhälsan (Guldbrandsson, Bremberg & Bäck, 2005). I en studie 

genomförd av Jansson och Tillgren (2010) på fyra svenska kommuner, kom de fram att det 

lokala hälsofrämjandet i Sverige hade utvecklats från 1980 till 2006. De fann en växande 

medvetenheten om folkhälsan med ökad fokusering på bestämningsfaktorer för hälsan. Det 

som haft inverkan var lokalt engagemang, organisering och utveckling av lokalt 

hälsofrämjande. Förutsättningarna för lokalt hälsofrämjande arbete var en stabil politisk 

riktning med tydliga strukturer och mål i den kommunala organisationen. Jansson, Fosse 

och Tillgren (2011) beskriver i en studie som genomförts av två svenska kommuner vikten av 

lokala politiska insatser för folkhälsan. För att skapa förutsättningar för att folkhälsan kunde 

förbättras krävdes det att regeringen utvecklade folkhälsopolitiken. Folkhälsopolitiken 

behövde genomföras på lokal nivå för att vara effektiv. Det skulle innebära att alla åtgärder 

var riktade mot hälsans bestämningsfaktorer. För att de politiska målen kunde uppnås 

krävdes ett lokalt intresse och kunskap i kommunerna. 

2.5.2 Brachts 5-stegsmodell 

Hälsofrämjande ska baseras på analyser av lokalsamhället för att göra det möjligt att 

identifiera riskfaktorer, riskgrupper och riskmiljöer. Arbetet med hälsofrämjande ska även 

vara strategiskt. Med strategiskt innebär det att allt arbete ska organiseras, planeras och 

genomföras så att processer och effekter kan utvärderas (Socialdepartementet, 2008). För att 

effektivisera kommunala strategier i folkhälsoarbete kan Brachts 5-stegsmodell användas (se 

figur 2). Strategierna i modellen fokuserar på kommunalt deltagande, engagemang, 

utveckling och systematisk planering. Modellens fem steg är; samhällsanalys, 

programformulering, implementering samt vidmakthållande och informationsspridning. 

I modellens första steg, som är samhällsanalys, identifieras samhället genom att samla in och 

analysera information. Därefter bedöms samhällets förmåga genom att beskriva 

organisationskultur och identifiering av nyckelpersoner och grupper. För att slutföra 

samhällsanalysen sammanfattas det insamlade materialet med avslutande prioriteringar. 

Nästa steg är programformulering. Under det steget bildas en planeringsgrupp som ansvarar 

för att välja ut samverkansaktörer. I det tredje steget genomförs implementering genom att 

prioritera aktiviteter för interventioner. I det steget är det viktigt att engagera medborgare att 

delta samt att hitta befintliga resurser. Vidmakthållande som är steg fyra innebär att 
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interventioner ska vävas in i den befintliga verksamheten. Det krävs även ett erkännande från 

övriga inblandade aktörer. I det sista steget fullbordas processen genom 

informationsspridning. Spridningen sker genom att återkoppla till samhällsanalysen och att 

bedöma hälsofrämjande effekter. Slutligen sammanställs resultatet och en framtida 

utveckling för nya interventioner (Bracht, Kingsbury & Rissel, 1990). 

 

Figur 2: Brachts 5-stegsmodell (Bracht, Kingsbury & Rissel, 1990). 

2.5.3 Empowermentmodellen för hälsofrämjande 

Empowerment är ett ord som ofta används av organisationer när de beskriver den egna 

verksamheten. Ordet kommer ursprungligen från USA och det har inte översatts till svenska. 

Empowerment står för flera olika saker. Det kan innebära bland annat samarbete, självstyre, 

kompetens och samverkan. I slutet av 1700- talet började ordet empowerment användas av 

forskare inom den vetenskapliga litteraturen. Det var i samband med diskussioner om social 

mobilisering, lokal utveckling och lokalt självstyre. Ordet utvecklades där efter till ett begrepp 

som användes i strategier för främjande, interventioner och prevention inom 

folkhälsoarbetet (Askheim & Starrin, 2007). 

Empowermentmodellen för hälsofrämjande (figur 3) används för att förklara engagemanget 

som gör det möjligt att uppnå uppsatta mål för hälsofrämjande. För att uppnå målen krävs 

utbildad personal som samarbetar, kontroll och beslutsfattning. Modellen visar att 

deltagande hänger samman med graden av empowerment. För att uppnå hög grad av 

empowerment krävs det deltagande med en genensam vision, delegerat ansvar och kontroll 

över arbetet. Detta förklarar att samarbete och partnerskap är beroende av nätverk där 

information och mål kan delas för att fungera (Green & Tones, 2010). Enligt 

Socialdepartementet (2008) har medvetenheten om samverkan bidragit till en bättre hälsa 

genom att det visats ett större intresse och engagemang för det hälsofrämjande arbetet på 
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lokal och regional nivå. Största betydelsen för samverkan på lokal nivå är strategier, tydliga 

mål och viljan att engagera alla som berörs i lokalsamhället. Förbättring av samverkan på 

lokal nivå mellan huvudmän har stor betydelse för folkhälsoarbete (Socialdepartementet, 

2008). I en svensk studie om hälsofrämjande perspektiv för att stärka folkhälsan framkom 

det att hälsofrämjande i folkhälsoarbete krävde ömsesidigt samspel mellan aktörer på lokal 

och regional nivå. Hälsofrämjande åtgärder måste även vara riktade mot samhället och mot 

individen (Forsling et al, 2012). 

 

Figur 3: Empowermentmodellen för hälsofrämjande (Green & Tones, 2010). 

2.5.4 Lokala välfärdsbokslut 

Lokala välfärdsbokslut används för att styra och följa upp lokalt hälsofrämjande med det 

nationella målet som riktlinje, samt att det ska användas som ett underlag för samverkan i 

lokal välfärdspolitik (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Lokala välfärdsbokslut återspeglas i 

alla de elva nationella målområdena. Särskilt framträdande är det i de fem första områdena 

om välfärden. Målområdena är; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social 

trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet samt sunda och säkra 

miljöer och produkter (Sveriges kommuner och landsting & Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

Lokala välfärdsbokslut utformades som ett styrinstrument för att förstärka folkhälsan. Det 

avsåg att rikta uppmärksamheten mot insatser som kunde bidra till välfärds- och 

folkhälsoutvecklingen. Bokslutet skulle verka som ett uppföljningsinstrument för 

kommunens mål och utveckling (Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet & 

Folkhälsoinstitutet, 2000a). 

I en svensk studie genomförd av Finer, Tillgren, Guldbrandssom och Haglund (2005) 

betonas att internationella organisationer och nationella regeringar ofta konkurreras ut av 

globalisering och privatisering. Beslutsfattare insåg i och med det att det fanns ett behov av 

effektivisering och samordning. Det var de nya behoven som lade grunden för 

investeringarna till Lokala välfärdsbokslut. Syftet med Lokala välfärdsbokslut var att 

identifiera nödvändiga åtgärder, vilket skulle påverka kommuners styrning. Det kunde 
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möjliggöra för politiker att prioritera insatser utifrån kommuninvånarnas behov. 

Identifieringen av mätbara indikatorer uttrycktes som nyckeltal (Sveriges kommuner och 

landsting & Statens folkhälsoinstitut, 2005). Nyckeltalen skulle följa hela styrprocessens 

beslutskedja genom budget, uppföljning, redovisning och bokföring. Störst styreffekt kunde 

uppnås om mål och nyckeltal var kopplade till budget och politiska beslut (Svenska 

Kommunförbundet, Landstingsförbundet & Folkhälsoinstitutet, 2000b). Lokala 

välfärdsbokslut var ett verktyg som kunde underlätta för insatser som bevisats leda till en 

hälsofrämjande offentlig politik (Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet & 

Folkhälsoinstitutet, 2000a). Haglund et al (2000) påvisade i en studie genomförd i Sverige 

att Lokala välfärdsbokslut bör integreras i strategiska politiska beslut på kommunnivå. År 

2003 fanns det spår av prioriteringar i det lokala hälsofrämjandet från nästan alla de elva 

nationella målområdena, framförallt i regler som styrde det lokala arbetet. Det var särskilt 

framträdande för lokala myndigheter. Folkhälsan hade alltså fått ett starkt politiskt stöd i den 

offentliga sektorn (Andersson, Bjärås, Tillgren & Östenson, 2003). 

2.6 Samverkan 

I takt med välfärdsutvecklingen i det moderna samhället har efterfrågan på tjänster som 

förstärker välfärden ökat för offentliga myndigheter i Sverige. Det har även inneburit en ökad 

kunskapsutveckling för yrkesgrupper som samverkar. Samverkan mellan myndigheter har 

länge vart en svaghet som skapat en bristande helhetssyn. Den största risken med bristande 

kommunikation mellan samarbetspartners är att människor kan riskera att hamna utanför 

välfärdssystemet (Axelsson & Bihar-Axelsson, 2007). I hälsofrämjande kan samverkan finnas 

på intersektoriell och interprofessionell nivå. Den intersektoriella innebär att olika 

organisationer från olika samhällssektorer samverkar. Med interprofessionell menas 

samverkan mellan olika yrkesgrupper (Fosse, 2007). Människor motiveras oftare av 

samarbeten än av individuella aktiviteter. Det samma gäller för samverkanspartners för 

sektorsöverskridande samhällsarbete. Det är alltså beroende av en balansering och förståelse 

mellan parterna. För att möjliggöra för effektiv samverkan krävs det både ett starkt regelverk 

och en stark självreglering. För att samverkansparterna ska fullfölja sina skyldigheter krävs 

det att självregleringen övervakas av staten (Ruger, 2011). 

2.7 Problemformulering 

Utgångspunken för denna uppsats är att Lokala välfärdsbokslut ska användas som ett 

underlag för samverkan i lokal välfärdspolitik. Kommunen som studeras i denna uppsats var 

med under ett pilotprojekt av Lokala välfärdsbokslut tillsammans med sex andra svenska 

kommuner som startade år 1998. I samband med starten av Lokala välfärdsbokslut fattades 

beslut om att fortsätta med välfärdsbokslut varje tredje år i kommunen. Dessa 

välfärdsbokslut genomfördes 2001 och 2005. Lokala välfärdsbokslut var under hela tiden ett 

separat verktyg i kommunen som inte var budgeterat i planeringsprocessen (Svenska 

Kommunförbundet, Landstingsförbundet & Statens folkhälsoinstitut, 2003). Trots beslutet 
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om att genomföra Lokala välfärdsbokslut vart tredje år slutade kommunen arbeta med det år 

2005. På grund av avslutet väcktes mitt intresse för att undersöka hur kommunaktörerna 

som arbetat med Lokala välfärdsbokslut upplevt arbetet genom en kvalitativ studieansats. 

Genom att studera samverkan under arbetet med Lokala välfärdsbokslut kan 

framgångsfaktorer identifieras. Den nya kunskapen kan bidra till att öka politikernas 

förståelse för vikten av hälsofrämjande på lokal nivå. Erfarenheterna kan vara användbara 

för övriga kommuner i riket. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka kommunaktörers upplevelser av samverkan i det strategiska 

folkhälsoarbetet med Lokala välfärdsbokslut i en kommun i Mellansverige. 

• Hur upplevdes samverkan under arbetet med Lokala välfärdsbokslut? 

• Hur har samverkan under Lokala välfärdsbokslut påverkat det strategiska 

folkhälsoarbetet? 

• Vilka är de hälsofrämjande effekterna av samverkan under Lokala välfärdsbokslut? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

I denna uppsats användes en kvalitativ metod som ansats med enskilda intervjuer för att ta 

reda på upplevelser av samverkan under arbetet med Lokala välfärdsbokslut. Metoden för 

denna uppsats valdes utifrån syftet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa 

metoden passande om syftet är att undersöka människors upplevelser. Den kvalitativa 

metoden används ofta för att undersöka upplevelser hos aktörer som ingår i 

samhällsinterventioner. Där är intervjuerna en process där kunskap kan överföras från 

intervjupersonen till intervjuaren (Holloway & Wheeler, 2010). Referensramen som 

användes för denna uppsats var induktiv. Med induktiv avses att komma fram till ett resultat 

efter genomförda intervjuer istället för att utgå från en färdig teori. Referensramen kan 

komma till användning under diskussioner av studier enligt Olsson och Sörensen (2011). 

Referensramen kom till användning under denna uppsatsdiskussion eftersom att både 

Brachts 5-stegsmodell och empowermentmodellen för hälsofrämjande fokuserar på 

kommunalt deltagande och engagemang som enligt Bracht, Kingsbury & Rissel (1990) och 

Green & Tones (2010) är faktorer för hälsofrämjande. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Insamlandet av data genomfördes med halvstrukturerade intervjuer på intervjupersonernas 

arbetsplats eller på Mälardalens högskola. Halvstrukturerade intervjuer innebär enligt 

Holloway och Wheeler (2010) att intervjuguiden som används under intervjun är halvöppen. 

Intervjuguiden har frågor och hållpunkter men frågorna kan ställas i en annan ordning och 

frågor som uppkommer i samband med intervjun kan ställas vilket inte är möjligt under en 

strukturerad intervjuguide. Fyra personer intervjuades på sin arbetsplats och en person i ett 

grupprum på Mälardalens högskola. Intervjuguiden innehöll öppna frågor och hållpunkter 

som var kopplade till frågeställningarna (se bilaga 2). Det lämnades även utrymme för 

följdfrågor och flexibilitet under intervjuerna. Intervjuerna var personliga möten i en miljö 

där intervjupersonerna kunde slappna av och känna sig bekväma. Vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) kan skapa förutsättningar för beskrivningar som besvarar 

frågeställningarna. Intervjuerna spelades in med en diktafon för att sedan skrivas ner och 

användas till analysen av insamlad data. 
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4.3 Val av intervjupersoner 

Valet av intervjupersonerna för studien var ändamålsenligt. Intervjupersonerna som deltog 

var två politiker, två tjänstemän och en folkhälsoplanerare som alla aktivt deltagit i arbetet 

med Lokala välfärdsbokslut. Enligt Holloway och Wheeler (2010) är ändamålsenligt urval 

passande när syftet är att undersöka människors upplevelser inom ett visst område. Det 

innebär i denna uppsats att olika aktörer inom kommunen som arbetat med Lokala 

välfärdsbokslut valdes ut. För att ta reda på vilka intervjupersoner som kunde besvara 

frågeställningarna kontaktades en person som arbetat med välfärdsboksluten i kommunen. 

Under ett möte med personen överlämnades information om ändamålsenliga 

intervjupersoner för studien. Därefter kontaktades de utvalda intervjupersonerna genom ett 

telefonsamtal. Sammanlagt kontaktades femton personer. Intervjupersonerna valdes efter 

samarbetsvilja, motivation och kompetens inom området för att lättare förhålla sig till ämnet 

utifrån Holloway och Wheelers (2010) kriterier för ändamålsenligt urval. Fyra av de 

kontaktade personerna deltog i studien. De andra elva personerna valdes bort pågrund av att 

de inte hade kompetens inom området. För att få ett bredare perspektiv intervjuades även 

personen som tipsat som intervjudeltagare. Innan intervju mejlades ett informationsbrev ut 

till varje deltagare (se bilaga 1). 

4.4 Analysmetod 

Under transkriberingen kodades intervjupersonerna till IP och en siffra. Allt som sagts under 

intervjuerna skrevs ner på dator för att strukturera bearbetningen. När deltagarna tog en 

paus mellan orden markerades det med hakparantes och tre punkter […]. Det insamlade 

materialet från intervjuerna analyserades genom en manifest innehållsanalys med 

meningskoncentrering. Vid en manifest metod genomförs ingen tolkning av det som kan vara 

underliggande i de meningar intervjupersonen uttrycker. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010) används den manifesta metoden för att studera intervjupersonens subjektiva 

upplevelse genom det som sägs under intervjun, inte hur det uttrycks. Analysmetoden var en 

process i fem steg med fokus på det uppenbara. Stegen som användes var; meningsbärande 

enhet, kondensering, kategori, kod och tema (Holloway & Wheeler, 2010). I det första steget 

av innehållsanalysen identifierades meningsbärande enheter. Bärande citat från intervjuerna 

valdes ut och kondenserades. Kondenseringen blev sedan en förkortning av citaten som i 

nästa steg kodades. Efter att citaten förminskats under kondenseringen placerades de tre 

kategorier som var upplevelsen av samverkan, strategiska folkhälsoarbetet och 

hälsofrämjande effekter. De färdiga temana lade grunden för resultatets rubriker som 

därefter följer samma ordning som frågeställningarna. Meningskoncentreringen av ett citat 

visas i tabell 1. 
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Tabell 1: Egen konstruktion av meningskoncentrering. 

 

Efter kategoriseringen av citaten formulerades tre teman som hörde till varje kategori vilket 

visas i tabell 2. Under resultatet finns alla teman med som underrubriker från de citat som 

tagits ut under dataanalysen. 

Tabell 2: Egen konstruktion av kategorier och teman 

 

 

Upplevelsen av samverkan     Strategiska folkhälsoarbetet    Effekter 

 

Insikt om samverkan Samverkan mellan olika 

instanser 

Gemensam plattform 

Ensam är aldrig stark Samverkansprojekt för att 

förbättra folkhälsan 

Kompetensutbyte mellan 

aktörer 

Ingen samverkan, inget arbete Väva in i strategiska planer Empowerment 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kategori Kod Tema 

     

Samverkan inom 

kommunen det är ju då 

[…] att man ser på, […] 

har man möjligheter att 

hitta smarta lösningar 

mellan olika 

förvaltningar? […] Och 

likadant mellan våra 

kommunala 

verksamheter […] eller 

kommunala bolag då. […] 

Ja de kommunala bolag 

som vi har på 

kommunen, […] och det 

är ju en viss samverkan. 

Sen är det ju samverkan, 

[…] då om man säger ett 

regionalt perspektiv (IP 

3) 

Samverkan gör det 

möjligt att hitta nya 

smarta lösningar 

Upplevelsen av 

samverkan 

Upplevelser Samverkan 

mellan olika 

instanser 

 

 

Upplevelsen av samverkan     Strategiska folkhälsoarbetet    Hälsofrämjande effekter 

 

Insikt om samverkan Samverkan mellan olika 

instanser 

Gemensam plattform 

Ensam är aldrig stark Samverkansprojekt för att 

förbättra folkhälsan 

Kompetensutbyte mellan 

aktörer 

Ingen samverkan, inget arbete Väva in i strategiska planer Empowerment 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kategori Kod Tema 

     

Samverkan inom 

kommunen det är ju då 

[…] att man ser på, […] 

har man möjligheter att 

hitta smarta lösningar 

mellan olika 

förvaltningar? […] Och 

likadant mellan våra 

kommunala 

verksamheter […] eller 

kommunala bolag då. […] 

Ja de kommunala bolag 

som vi har på 

kommunen, […] och det 

är ju en viss samverkan. 

Sen är det ju samverkan, 

[…] då om man säger ett 

regionalt perspektiv (IP 

3) 

Samverkan gör det 

möjligt att hitta nya 

smarta lösningar 

Upplevelsen av 

samverkan 

Upplevelser Samverkan 

mellan olika 

instanser 
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4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Kvalitetssäkring användes för att kontinuerligt värdera studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Kvalitetssäkringen genomfördes för att säkerhetsställa att allt gjordes riktigt 

under hela studien. Enligt Holloway och Wheeler (2010) innebar tillförlitlighet att resultaten 

stämmer med verkligheten. I denna uppsats hanterades tillförlitligheten genom att detaljerat 

och systematiskt följas upp i metoden, resultatet, diskussion och slutsatser. Under metoden 

valdes intervjupersonerna ut ändamålsenligt för att de kunde underlätta svar till 

frågeställningarna. Resultaten kvalitetssäkrades genom den manifesta innehållsanalysen av 

det utskrivna materialet från intervjuerna. Under utskrifterna skrevs allt som sades ner 

ordagrant för att inte missa någonting viktigt. För att diskussionens kvalitet kunde säkras var 

det viktigt att inte snedvrida eller vinkla resultatet. Det genomfördes genom återkoppling av 

uppsatsens resultat och den teoretiska referensramen samt i relation till forskning. Enligt 

Holloway och Wheeler (2010) avser trovärdigheten sanningen i det insamlade materialet. Det 

innebar att intervjupersonerna talar sanning när de besvarade intervjufrågorna och att rätt 

frågor ställdes under intervjuerna. Enligt Holloway och Wheeler (2010) är det viktigt att 

intervjupersonerna förstår frågorna för att de ska kunna leda till beskrivningar som 

besvarade frågeställningarna. För att säkerhetsställa uppsatsens trovärdighet testades 

intervjuguiden på vänner innan intervjuerna påbörjades. Intervjufrågorna i intervjuguiden 

skulle vara kopplade till frågeställningarna. 

4.6 Etiska överväganden 

För att uppnå god kvalitet var det viktigt att följa ett etiskt förhållningssätt. Denna studie har 

följt fyra etiska principerna; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det etiska förhållningssättet avsåg att behandlas i 

alla stadier under studiens hela process. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är de viktigaste etiska 

ställningstagandena de som berör personerna som medverkat i studien. Det var viktigt att se 

till att de skyddades från skada och kränkningar. Informerat samtycke kunde uppnås genom 

att informera intervjupersonerna om studiens syfte, risker och fördelar samt hur materialet 

skulle användas (Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån informationen kunde intervjupersonerna 

avgöra om de ville delta. Samtycke uttryckas muntligt under det första telefonsamtalet och i 

samband med intervjuerna innan de påbörjades. Konfidentialiteten skyddades genom 

kodning av intervjupersonernas namn för att de inte skulle vara identifierbara. 

Konsekvenserna för intervjupersonerna beaktades genom att identifiera eventuella risker 

med deltagandet. Nyttjandekravet innebar att materialet från intervjuerna endast skulle 

användas till studien och inte i andra sammanhang. Det kunde säkerhetsställas genom att 

arkivera allt insamlat material från intervjuutskrifterna. 
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5 RESULTAT 

5.1 Upplevelsen av samverkan 

5.1.1  Insikt om samverkan 

Intervjupersonerna hade en positiv upplevelse av den samverkan som utvecklats under 

arbetet med Lokala välfärdsbokslut. Flera av intervjupersonerna berättade om att dialogen 

mellan de olika samverkansaktörerna kunde bidra till ett fungerande samarbete som var en 

drivande faktor under samverkan. 

Ja men alltså samverkan, […] samråd. Det är alltid bra, [...] alltid bra att föra en dialog och ge 

perspektiv och människor får liksom samarbeta också, […] inte bara samverka. […] Utan 

samarbeta i, […] slå ihop resurser. Titta på vad är det vi gemensamt kan göra tillsammans (IP 

2) 

Samverkan kunde leda till nya lösningar som uppfattades vara mer effektiva. När 

intervjupersonerna fick möjlighet att samverka mellan olika instanser skapades nya 

förutsättningar för folkhälsoarbetet. Samverkan hade även bidragit till en ökad medvetenhet 

om förvaltningar och kommunala verksamheter. 

Samverkan inom kommunen det är ju då […] att man ser på, […] har man möjligheter att hitta 

smarta lösningar mellan olika förvaltningar? […] Och likadant mellan våra kommunala 

verksamheter […] eller kommunala bolag då. […] Ja de kommunala bolag som vi har på 

kommunen, […] och det är ju en viss samverkan. Sen är det ju samverkan, […] då om man 

säger ett regionalt perspektiv (IP 3) 

Det fanns en positiv framtidstro bland intervjupersonerna. De kunde se att sättet de arbetade 

på förändrats under tiden som de börjat arbeta med Lokala välfärdsbokslut fram tills idag. 

Det finns förhoppningar från intervjupersonerna att det kommer fortsätta samverka på 

liknande vis under det framtida hälsofrämjande arbetet i kommunen. 

Mycket utav det här tar tid att förändra, […] men ändå ser man att om man börjat titta på hur 

det såg ut för 20 år sen så ser det ändå annorlunda ut nu. […] Och sen tycker jag att det är 

väldigt hoppfullt för många! (IP 4) 
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5.1.2 Ensam är aldrig stark 

Att samverka var en betydelsefull faktor som stärkt det folkhälsoarbete som redan 

genomförts i kommunen. Villkoren för ett effektivt folkhälsoarbete i kommunen var att 

samverkan skedde utifrån ett långsiktigt perspektiv med flera inblandade aktörer som kunde 

bidra med specialkompetens. 

IP1: Alltså ensam är aldrig stark. Utan när vi har samverkat runt om för barn och ungas 

välfärd, […] vi har ju väldigt många flickor som har mått dåligt och fortfarande mår dåligt. De 

är ingenting som man fixar ett år och tror man har fixat de för all framtid. […] Så handlar det 

om att samverka med skolhälsovården, med lärare, med föräldrar och med de som har hand 

om utemiljö runtomkring för att det ska bli så bra som möjligt. […] (IP 1) 

Den positiva nyttan som upplevts med samverkan var att personerna inte upplevde sig 

ensamma i sitt arbete trots att det funnits individuella uppgifter. Den gemensamma 

diskussionen som samverkan bidragit med kunde leda till en kunskap om den problematiken 

som kommunen stod inför. Intervjupersonerna upplevde även att de var beroende av att 

samverka för att arbetet skulle vara effektivt. 

Ja det alldra bästa tycker jag är att jag burit med mig den här nyttan utav samverkan [...]. Att 

själv kan jag inte göra några stora vidunder […] utan jag är beroende av […] för att det ska 

hända någonting så måste det vara en samverkan. […] Det måste också till en kunskap om den 

problematiken som är uppe på agendan och en gemensam diskussion kring det (IP 5) 

5.1.3 Ingen samverkan inget arbete 

Intervjupersonerna upplevde att de inte kunde arbeta utan att samverka. Alla 

intervjupersoner berättade om hur arbetet förstärkts genom ett utbyte mellan kompetenser 

efter att de börjat samverka. Utan samverkan hade arbetet med Lokala välfärdsbokslut inte 

vart lika effektfullt enligt en av intervjupersonerna. 

Jaa alltså jag har ju den åsikten att man kan aldrig göra något arbete om man inte har en 

samverka. […] Så att det hade inte blivit nått bra välfärdsbokslut […] man hade tappat olika 

kompetenser (IP 5) 

Intervjupersonerna upplevde att de använt samverkansresurserna för sparsamt. Efter att 

arbetet hade avslutats hade personen kommit till insikt att effekterna kunde vart starkare. 

Det hade kunnat ske om målen reviderats under arbetets gång utifrån nya förutsättningar 

som växte fram under arbetsprocessen. Personen var även positiv till att fortsätta arbeta med 

liknande samverkan för att i fortsättningen förstärka folkhälsoarbetet i kommunen. 

Vi skulle kanske kunna tagit vara på det ännu mer för att fortsätta ha de måtten och 

naturligtvis reviderat målen vart efter, […] men kanske jobba vidare ännu mer långsiktigt […] 

att det känns kanske som att det var en för kort period. Och jag tror att hade man kunnat 

fortsatt med det, […] (IP 4) 
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5.2 Påverkan på det strategiska folkhälsoarbetet 

5.2.1 Samverka mellan olika instanser 

Det strategiska arbetet med folkhälsan hade påverkats genom uppstartat av nya 

samverkansprojekt efter arbetet med Lokala välfärdsbokslut. Erfarenheterna av samverkan 

hade gett uttryck till ett öppnare klimat. Det nya klimatet mellan aktörer förstärkte 

samverkan som lett till att de arbetade mera med ansvarsfördelning mellan olika aktörer än 

vad de tidigare gjort. 

De har vart olika typer av projekt runtomkring […] var den här analysen visat att vi behövde ta 

tag i helt enkelt [...] Och då har vi samverkat med olika instanser, så som polis och 

socialförvaltningen och skolan, att vi ha liksom gått ihop […] och gjort olika insatser. Och det 

förbättrar ju i en förlängning den allmänna folkhälsan (IP 1) 

5.2.2 Nya samverkansprojekt för att förbättra folkhälsan 

En av intervjupersonerna förklarade att den ökade medvetenheten som samverkan bidragit 

med kan lagt grunden för hur folkhälsoarbetet formats. Intervjupersonens åsikt var att de 

hade ett fungerande folkhälsoarbete som skulle komma att förstärkas under det framtida 

folkhälsoarbetet på grund av erfarenheterna. 

Jag tycker man jobbar bra med de frågorna, […] de har liksom implementerats utan att man 

har gjort någon speciell implementering. […] Men det har också blivigt en ökad medvetenhet 

om de här frågorna tycker jag. Och ett skäl är ju också då att vi har ju tagit då och gjort en 

folkhälsoberedning i fullmäktige nu då, […] (IP 2) 

Under samverkan utformades ett gemensamt material. Det gemensamma materialet 

användes vid politiska frågor som tagits upp efter arbetet trots att aktörerna inte längre 

arbetade med Lokala välfärdsbokslut. Aktörerna arbetade fortfarande i olika grupperingar 

mellan organisationer som uppstartats i samband med Lokala välfärdsbokslut. 

Man har lyft tankarna genom att man har jobbat fram ett material […] så är det flera som blir 

berörda av det. Och sen just välfärdsboksluten […] de jobbar man nog vidare med i olika delar, 

[…] i alla de här som jag har nämnt, och just politiskt. Det är viktigt att jobba vidare med de 

här frågorna. Man jobbar ju i olika grupperingar, […] vi är med i olika organisationer också där 

de här frågorna ligger högt (IP 3) 
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5.2.3 Väva in i strategiska planer 

Erfarenheterna av samverkan var viktigare än det Lokala välfärdsboksluten som 

genomfördes. Det hade bidragit till det strategiska folkhälsoarbetets utveckling genom att de 

olika aktörerna byggt in det i den dagliga verksamheten. 

O de har vart mycket! Det är inte själva välfärdsbokslutet, för det är en pappersprodukt […] 

Men i själva jobbet med välfärden så är samverkan a och o! Bokslutet är ju alltså […] att vi har 

gjort ett enda sånt här bokslut, de tyder ju inte på att vi inte jobbar med frågan. För de gör vi ju 

ständigt, […] och väver in det i de strategiska planer vi har och vid satsningar (IP 1) 

Intervjupersonerna berättade om hur den samverkan som tog del under arbetet med Lokala 

välfärdsbokslut gjort det möjligt för en implementering utan någon större ansträngning från 

aktörerna. Medvetenheten om de positiva följderna av samverkan var att aktörerna följt upp 

folkhälsofrågorna i uppföljningsarbetet. 

Ja men det är väl de vi sa då att, […] just det här att man, […] som, […] att man ökar 

medvetenheten. […] Man följer upp de här frågorna som fanns i välfärdsbokslutet direkt i den 

verksamheten. Utan man försökte implementera det här i verksamheten, […] att man tänker 

på det här (IP 2)  

5.3 Hälsofrämjande effekter av samverkan 

5.3.1 Gemensam plattform 

En effekt som intervjupersonerna uttryckte var att samverkan mellan de olika aktörerna på 

olika nivåer har grundat för ett gemensamt mål att sträva mot. De gemensamma målen har 

medfört en ökad delaktighet och intresse hos aktörerna. 

Jag tror att innan man får en, […] kommer överens om en gemensam plattform som man 

pratar om där varje kommun, […] eller de som är med, […] där respektive styrelse för varje 

sådan konsultation måste vara. Ja det är lite gran det som är nyckel i det här 

samverkansarbetet. […] Man ska se på vilket behov och sen löser man de här frågorna 

tillsammans, […] (IP 4) 

Den gemensamma plattformen som skapades på grund utav samverkan var av betydelse för 

det gemensamma synsättet på arbetet. Den gemensamma synen var någonting 

intervjupersonerna tog med sig i det fortsatta folkhälsoarbetet eftersom att det fick dem att se 

möjligheterna för utveckling. 

[…] Att man har ett mera paraply eller helikopterperspektiv på de här frågorna i stället för att 

var och en sitter på sin kammare och jobbar utifrån sitt perspektiv. […] Det tror jag är den 

största nyttan utav det här (IP 2) 
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5.3.2 Kompetensutbyte mellan aktörer 

Intervjupersonerna pratade om vinsten med samverkan. En betydelsefull erfarenhet utav 

samverkan var att de insett att de var beroende av olika aktörer för att förbättra kommunens 

folkhälsa. Genom en öppen dialog mellan medborgare och politiker kunde de rätta 

förutsättningarna skaps för att få ut maximal nytta av arbetet. En av intervjupersonerna 

berättade hur arbetet drivits framåt genom samverkan. 

En bra erfarenhet jag har med mig att jag förstår vinsten med den här samverkan, […] och det 

är någonting som politiken vill bygga upp. […] Det är så lätt att man fortsätter i samma 

hjulspår och man jobbar på det som man tror är bra (IP 1) 

Intervjupersonerna ansåg att det nyttigaste med samverkan hade vart kompetensutbytet som 

skedde i diskussionsgrupperna under arbetet med Lokala välfärdsbokslut.  

Jag, jag tror att det har vart nytta framförallt då att man får ta del av kompetens som finns på 

olika ställen. […] Och genom att man diskuterar det i grupper som inte är homogena utan att 

man kan ha olika infallsvinklar, […] de tror jag att det är väldigt nyttigt (IP 3) 

Intervjupersonerna ansåg att kompetensutbytet hade lett till en ökad delaktighet i 

folkhälsoarbetet. Delaktigheten hade upplevts av aktörerna då kommunen och landstinget 

hade samverkan kring olika frågor kring Lokala välfärdsbokslut. Delaktigheten ansågs även 

vara ett resultat av samverkan. 

Ja en stor del är ju delaktighet från de olika förvaltningarna som ger ett annat resultat än när 

var och en sitter på sin kammare. […] Jag ser också den här samverkan i form av att man 

träffas mellan olika förvaltningar […] men också mellan kommun och landsting och där man 

får då en samlad kompetens som man kan utnyttja i olika frågor (IP 5) 

5.3.3 Empowerment 

Den starkaste effekten utav samverkan var att det hade bidragit till empowerment på både 

kommun och individnivå. De hade börjat arbeta med att ge stöd och kraft till både 

medborgare och samhället. Flera av de intervjuade personerna ansåg även att det var 

betydelsefullt att arbeta med gemensamma begrepp för att skapa ett hållbart yrkesliv. 

Vi pratar inte så mycket att ta hand om utan att ge stöd så att man själv får kraft. […] 

Ungdomar rustade att ha jobb och ett tryggt samhälle, […] vi måste motverka kriminaliteten, 

vi måste bejaka det här mångkulturella samhället […] och få ett hållbart yrkesliv och 

brukarmedverkan. Sådana begrepp försöker vi jobba för så att det ska komma in och 

genomsyra allt (IP 4) 
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Genom det politiska ställningstagandet från fullmäktigledarmötena i kommunen har ett nytt 

arbetssätt utvecklats. Det nya arbetssättet har genererat till ett empowermenttänk i 

kommunen där medborgarnas behov ställdes i fokus. Det har gett medborgarna en möjlighet 

att ta del i den dialogen som rörde deras hälsa. 

Den politiska ställningen att fullmäktigeledamöterna som sitter i beredningarna har fått i 

uppdrag att jobba vidare i dialog med medborgarna med de här frågorna. […] Det kan vara en 

del till att man har börjat, […] att man har arbetat med det här under en längre tid,[…] man 

försöker fokusera på det här och man vill jobba vidare med det här (IP 3) 



21 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom att syftet med denna uppsats var att beskriva upplevelser kring samverkan så 

användes en kvalitativ metod. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapas kunskap genom ett 

socialt samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket innebar att det var ett var det 

ett passande metodval. Den kvalitativa forskningen har visat ge en god kvalitet i 

folkhälsoforskning. Attityden till den kvalitativa forskningen har inte alltid varit positiv. 

Bristen på rapportering om antaganden, teoretiska ramar och dataanalys kan ha lett till 

dåligt konstruerade studier. Det kan ha lett till förvirring över fördelarna med den kvalitativa 

forskningen (Collingridge & Gantt, 2008). Det var inte lämpligt att använda en kvantitativ 

metod på grund av att den endast ger en översiktlig bild, inte den djupare förståelsen som 

söktes. Kvantitativa metoder mäter två huvudtyper av statistik, experimentell och 

observerande. Experimentella studier undersöker effekter av insatser medan den 

observerande studien gör en kartläggning av samband och riskfaktorer (Ejlertsson, 2012). I 

detta fall var ingen av de metoderna passande för att uppnå uppsatsens syfte. Ett annat 

alternativ hade vart en epidemiologisk studiedesign. Inom epidemiologi beskrivs händelser 

och förhållanden hos en grupp människor. Syftet är då att förstå orsaksfaktorer till hälsa och 

sjukdom (Andersson, 2006). Metoden kan vara bra vid undersökningar om smittspridning 

vilket inte stämmer med uppsatsens syfte. Den epidemiologiska uppsatsdesignen var alltså 

inte möjlig att använda för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

6.1.1 Datainsamlingsmetod 

Då kommunen inte genomfört Lokala välfärdsbokslut sedan år 2005 och inte arbetat med det 

sedan dess fanns det risk för att personerna omedvetet talat osanning. Det fanns även en risk 

för att intervjupersonerna glömt bort hur det var och hittat på svar under intervjuerna för att 

tillfredsställa intervjuaren. Det var därmed viktigt att frågorna i intervjuguiden inte var 

ledande och att intervjuaren var flexibel. För att vara flexibel under intervjuerna och inte 

missa eventuellt material lämnades det plats för följdfrågor och möjlighet att byta plats på 

frågorna samt att utesluta vissa frågor vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) kan vara 

lämpligt för denna typ av uppsats. 

6.1.2 Val av intervjupersoner 

Eftersom att det endast var fem personer som deltog i studien kan det lett till ett missvisande 

resultat. Vid det ändamålsenliga urvalet var det viktigt att intervjua rätt personer för att 

innehållet i materialet skulle kunna leda till en mättnad. Med mättnad menas att 
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intervjupersonerna berättar liknande historier och att allt material som är nödvändigt för 

uppsatsen har identifierats enligt Holloway och Wheeler (2010). På grund av det låga 

deltagandet finns det en risk för att en sådan mättnad inte uppnåtts. Alternativet för 

uppsatsen var att acceptera det låga intresset för deltagandet, eller att genomföra studien i en 

annan kommun. Efter övervägande beslutades det att genomföra studien på den förvalda 

kommunen trots det låga deltagandet på grund av uppsatsens tidsbegränsning. Eftersom att 

alla intervjupersonerna bidragit till arbetet under den tiden som kommunen genomförde 

välfärdsbokslut kan de haft ett starkt intresse som kan inneburit att personerna talat allt för 

gott om erfarenheterna. Det kan ha lett till en snedvriden bild av samverkan under 

välfärdsboksluten. Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan intervjupersoner försköna 

verkligheten eftersom att det fanns ett eget intresse och engagemang. Risken för att 

intervjupersonerna förskönat verkligheten i denna uppsats bedömdes inte som betydelsefull 

då alla de fem personerna hade en liknande uppfattning trotts att de intervjuades separat. 

6.1.3 Analysmetod 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan analyser av oerfarna forskare vara feltolkade. Det 

kan vara aktuellt i denna uppsatts eftersom att uppsattsens författaren som genomförde 

dataanalysen var ovan av att analysera insamlad data från intervjuer samt att analysera 

intervjuer. För att undvika feltolkningar användes den manifesta innehållsanalysen och inte 

den latenta. Den manifesta analysmetoden innebar att analysen endast utgick från det som 

sades under intervjun. Under en latent analys studeras även underliggande meningar och 

uttryck Den kvalitativa innehållsanalysen kan i detta fall även vara en bra metod för en 

oerfaren forskare enligt Graneheim och Lundman (2004). Den manifesta innehållsanalysen 

kan vara en lämplig utgångspunkt där analysen av texten ligger nära citatens innehåll. Det 

kräver inte lika stor analytisk förmåga vilket kan underlätta för forskaren (Graneheim & 

Lundman, 2004). På grund av den valda analysmetoden har sammanfattningar används i 

resultatet med utvalda citat för att underlätta under bearbetningen av resultatet. 

6.1.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har intervjuaren en avgörande roll för uppsatsens 

vetenskapliga kvalitet. Intervjuaren var oerfaren av att genomföra intervjuer men hade dock 

teoretisk kunskap om kvalitativa metoder från utbildning vid Mälardalens högskola. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan en oerfaren intervjuare använda uttryck under intervju 

som gör att intervjupersonerna inte förstått frågorna och besvarat på någonting som inte var 

avsett. För att se till att denna uppsats uppfyllt en god kvalitet analyserades tillförlitligheten 

och trovärdigheten. Tillförlitlighet och trovärdighet i kvalitativ forskning kan uppnås genom 

en korrekt analys av data och rapportering av dataanalysen. Det skulle kunna vara möjligt för 

kvalitativa metoder att bli mer respekterade i medicinsk vetenskap. Det skulle då krävas 

tydliga beskrivningar av dataanalysen och en teoretisk ram för undersökningarna 

(Collingridge & Gantt, 2008). Intervjupersonerna kan ha glömt bort sina upplevelser från 

samverkan under Lokala välfärdsboksluten då det var åtta år sedan det senaste bokslutet 

genomfördes i kommunen. Om studien genomförts i en annan kommun där det aktivt 

arbetar med boksluten är det möjligt att studien fått ett annat resultat. Intervjuguiden kan 
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även vart felkonstruerad så att svaren inte kunde kopplas till frågeställningarna och syftet 

(Holloway & Wheeler, 2010). 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Upplevelsen av samverkan 

Anledningen till den positiva synen på samverkan hos intervjupersonerna kan vara på grund 

av frågorna i intervjuguiden som fokuserade på framgångsfaktorer. Det kan även vara på 

grund av att de upplevt en stark delaktighet under samverkansarbetet. Graden av delaktighet 

och tillfredsställelse stämde med empowermentmodellen för hälsofrämjande genom ett 

starkt upplevt empowerment hos deltagarna. Modellen menar på att personer som har en 

gemensam vision, delegerat ansvar och kontroll har en ökad känsla av empowerment (Green 

& Tones, 2010). Samhällsanalys som är det första steget i Brachts 5-stegsmodell kan kopplas 

till det arbete som utfördes av de kommunala aktörerna i samband med välfärdsbokslutets 

utformning. Upplevelsen av detta som framkom under innehållsanalysen var att de fått en ny 

kunskapssyn och ett helhetsperspektiv som lett till en fördjupad förståelse för samverkan. 

Den fördjupade kunskapen kan enligt Bracht, Kingsbury & Rissel (1990) vara ett resultat av 

noggrannhet under samhällsanalysen. Enligt Forsling et al (2012) kan det vara det lokala 

intresset i kommunen som vart avgörande för hälsofrämjande då det krävs ömsesidiga 

samspel mellan olika nivåer för att vara effektivt. 

6.2.2 Strategisk påverkan på folkhälsoarbetet 

Det framkom att de kommunala aktörerna som intervjuats arbetade empowermentinriktat 

utifrån både ett individ och kommunperspektiv. Utifrån empowerment modellen för 

hälsofrämjande är det en framfångsfaktor för hälsofrämjandet när deltagare upplever 

delaktighet vilket leder till en ökad upplevelse av empowerment (Green & Tones, 2010). Då 

aktörerna arbetade mer fokuserat med programformulering utifrån välfärdsboksluten visade 

det sig att implementeringsarbetet hade blivigt en naturlig följd då arbetssättet vävts in i de 

vardagliga arbetsuppgifterna. Det kan förklaras genom att implementering är det andra 

steget i Brachts 5-stegsmodell som kommer efter programformulering. Enligt 

intervjupersonerna hade implementeringen av hälsofrämjande aktiviteter blivigt en naturlig 

del i det strategiska arbetet med folkhälsan. Det kan vara till följd av den samverkan som tog 

fart under arbetet med välfärdsboksluten men det kan även vara på grund av rapporten från 

Världshälsoorganisationen där de mänskliga rättigheterna stärktes genom 21 mål för 

folkhälsan som skulle bidra till allas gemensamma ansvar för hälsan 

(Världshälsoorganisationen, 1998). En annan förklaring kan vara att folkhälsan fått ett starkt 

politiskt stöd från den offentliga sektorn år 2003 då det fanns spår av prioriteringar i det 

lokala hälsfrämjandet, framförallt i de regler som styrde arbetet på lokal nivå (Andersson, 

Bjärås, Tillgren & Östenson, 2003). Förklaringen kan även återkopplas till att det lokala 

hälsofrämjandet i Sverige utvecklats från 1980 till 2006. Då medvetenheten om folkhälsan 

ökat vilket resulterat i en ökad fokusering på hälsansbestämningsfaktorer. Inverkan på detta 
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var lokalt engagemang, organisering och utveckling av lokalt hälsofrämjandet (Jansson & 

Tillgren, 2010). 

6.2.3 Hälsofrämjande effekter 

Det framkom från alla de intervjuade personerna att samverkan under välfärdsboksluten 

bidragit med erfarenheter i det fortsatta arbetet då folkhälsan lyfts upp på agendan. Trots att 

de inte längre arbetade med välfärdsboksluten hade det satt spår i det dagliga arbetet. Det 

kan finnas olika anledningar till det resultatet. Enligt Bracht, Kingsbury och Rissel (1990) 

kan det bero på att intervjupersonerna haft ett starkt intresse av vidmakthållandet av 

erfarenheterna som skapats under det nya arbetssättet. Det kan även bero på 

informationsspridningen som skett under samverkansarbetet. Axelsson och Bihar-Axelsson 

(2007) menar att informationsspridning kan bidra till en kunskapsutveckling för 

samverkande aktörer. Enligt Ruger (2011) motiveras människor mera av att samarbeta än vid 

individuellt arbete vilket kan vara en förklaring till att samverkan kan varit den viktigaste 

faktorn för att utveckla välfärden. En förklaring till att aktörerna lyckas att vidmakthålla 

effekterna av välfärdsbokslutet kan vara det strategier om ändamålsenlig politik som skapats 

på nationell nivå som förespråkas av Världshälsoorganisationen (Världshälsoorganisationen, 

1998). En förklaring som stärks av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och 

Folkhälsoinstitutet (2000a) är att Lokala välfärdsbokslut var en metod som utformats för att 

underlätta för politik som byggde på framgångsrika insatser som leder till en hälsofrämjande 

offentlig politik. Vidmakthållandet och informationsspridningen kan även ha varit ett 

resultat av folkhälsopolitikens utgångspunkt som är ett helhetsperspektiv grundat på 

välfärden och hälsans bestämningsfaktorer (Tillgren, 2009). 

6.3 Etikdiskussion 

För att kvalitetssäkra uppsatsen var det viktigt att förhålla sig till de fyra etiska principerna 

genom hela studieprocessen. Kvaliteten byggde på systematik och kritiskt analyserande av 

det insamlade materialet från intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom att studiens 

avgränsningar krävde ett urval av aktörer i en svensk kommun fanns det en risk för att 

konfidentialiteten skulle brytas då studien genomfördes på en minde grupp av människor i 

kommunen. För att skydda individernas konfidentialitet nämns inte kommunens namn. Det 

var även viktigt att materialet kodades vid utskrifterna och att inga namn på 

intervjupersonerna fick nämnas. Flera risker för deltagare hade kunnat uppstå om syfte 

berört en utsatt grupp i samhället (Vetenskapsrådet, 2011). För att säkerhetsställa studiens 

kvalitet ska de etiska kraven följas systematiskt från studiens början till slut. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) kan det vara både tidskrävande och kostsamt att följa vissa etiska 

krav. Det finns även etiska krav som kan göra det omöjligt för att nå fram till ny kunskap. Det 

uppmärksammades inte några sådana etiska hinder för studien. 
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7 SLUTSATSER 

Slutsatserna som dragits efter uppsatsens genomförande var att Lokala välfärdsboksluten 

kan vara en framgångsfaktor som satt fart på det strategiska folkhälsoarbetet i kommunen. 

Det kanske inte var välfärdsbokslutet i sig utan samverkanserfarenheterna som personerna 

burit med i det fortsatta arbetet som har varit den största hälsofrämjande effekten. Tack vare 

arbetet med välfärdsboksluten fick kommunens aktörer kännedom om varandra som kan ha 

varit betydelsefullt för framtida samverkan för folkhälsan mellan olika aktörer i kommunen. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att studera andra kommuner som arbetat med Lokala 

välfärdsbokslut. Trots den tidigare forskningen som endast pekar på det positiva med 

samverkan under Lokala välfärdsbokslut har den valda kommunen inte arbetat med Lokala 

välfärdsbokslut sedan år 2005. Det finns en möjlighet att vidarestudera detta område för att 

identifiera hälsofrämjandets effekter och vilka erfarenheter arbetet med Lokala 

välfärdsbokslut bidragit med till det strategiska folkhälsoarbetet. De nya fynden skulle kunna 

förbättra det lokala hälsofrämjandet för svenska kommuner. Ett annat förslag på vidare 

kvantitativ forskning inom området är att jämföra kommuner som arbetar med Lokala 

välfärdsbokslut med kommuner som inte gör det för att mäta om det finns skillnader mellan 

kommunerna. 
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV 
Hej! 

Vi kommer att träffas för en intervju där jag kommer att fråga dig om dina upplevelser av 

samverkan under Lokala Välfärdsbokslut. Jag studerar folkhälsovetenskap på Mälardalens 

högskola och arbetar nu med mitt examensarbete för kandidatexamen. 

Syftet med min uppsats är att undersöka kommunaktörers upplevelser av samverkan i det 

strategiska folkhälsoarbetet med Lokala välfärdsbokslut i en kommun i Mellansverige. Du 

har valts ut som en lämplig person att delta utifrån dina erfarenheter av välfärdsbokslut. 

Deltagandet är frivilligt. Du kommer att förbli helt anonym och därmed inte kunna kopplas 

till uppsatsen. Intervju kommer att ta mellan 30 och 60 minuter. Jag kommer att spela in 

intervjun på bandspelare för att underlätta bearbetningen av materialet. 

För att skydda din konfidentialitet kommer allt material att kodas, inga namn kommer att 

finnas med. När jag har skrivit ut intervjun på datorn kommer jag att radera det insamlade 

materialet från bandspelaren. Jag kommer endast att använda det du sagt under intervjun till 

uppsatsen och inte i andra sammanhang. Du kan även avbryta ditt deltagande när du vill. 

Jag är mycket tacksam över ditt deltagande. 

Med vänliga hälsningar 

Karin Schölin 

073-7087011 

Mail: ksn10004@student.mdh.se 

Handledare och kontaktperson: Joachim Wallin  

Tel: 021-10 16 32 

Mail: joachim.wallin@mdh.se 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
Välkomna! 

Berätta vem jag är och vad jag skriver för uppsats. 

Förklara syftet: 

Syftet är att undersöka kommunaktörers upplevelser av samverkan i det strategiska 

folkhälsoarbetet med Lokala välfärdsbokslut i en kommun i Mellansverige. 

Informera om etiska principer. Informerat samtycke, konsekvenser, konfidentialitet och 

nyttjandekravet. 

Sätt på bandspelaren. 

Börja intervjun. 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vad hade du för arbetsuppgifter när välfärdsboksluten genomfördes? 

I vilken grad skulle du beskriva att du vart delaktig i arbetet med välfärdsbokslut? 

• Har du vart med i beslut eller i processen? 

Hur många välfärdsbokslut har du vart delaktig i? 

Vad är samverkan för dig? 

Hur kommer det sig att kommunen började använda välfärdsbokslut? 

Vilka samverkade du mest med? 

Vilka samverkansformer var mest förekommande? Intersektoriell eller interprofessionell? 

Hur upplevde du att arbetet med Lokala välfärdsbokslut har påverkats av samverkan? 

• Finns det någonting som vart positivt? 

• Finns det någonting som fungerat mindre bra? 

 

Vad anser du att folkhälsoarbete innebär? 

Hur arbetar ni med det i Kommunen? 

Kan du berätta hur du anser att samverkan kan ha påverkat det strategiska folkhälsoarbetet? 

Hur kan man se spår av samverkan från välfärdsbokslut? 

• Kan du ge något exempel där det blir extra tydligt? 

 

Vilken betydelse anser du samverkan hade i Lokala välfärdsbokslut 
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Hur skulle du beskriva nyttan av den samverkan ni haft i arbetet med välfärdsbokslut? 

• Kan du ge något exempel? 

• Varför? 

Vilka erfarenheter från samverkan under Lokala välfärdsbokslut kommer att du ta med dig i 

ditt fortsatta arbete? 

Finns det någonting som du vill tillägga? 

Tack för att jag fick intervjua dig. Ha en fortsatt trevlig dag 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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