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SAMMANFATTNING 

Folkhälsopolitiken skapar förutsättningar för befolkningens hälsa. Folkhälsoinsatserna bör 
vara politiskt förankrade på nationell, regional och lokal nivå för att förstärka folkhälsan. 
Hälsopolicytriangeln är ett hjälpmedel för de aktörer som vill skapa eller revidera 
handlingsplaner som används för att styra och följa upp kommunalt folkhälsoarbete. Syftet 
med studien var att beskriva arbetet med policyformuleringen för Eskilstuna kommuns 
handlingsplan för folkhälsa ur ett aktörsperspektiv. Studiedesignen var kvalitativ med 
deduktiv manifest innehållsanalys med stöd av analysverktyget hälsopolicytriangeln. Totalt 
genomfördes fem intervjuer med politiker, tjänstemän och kommunchefer. I resultatet 
framkom det att intervjupersonerna beskrev arbetet i policyformuleringen som demokratiskt, 
att det inte fanns någon hierarki eftersom de strävade mot ett gemensamt mål för folkhälsan. 
Det framkom även att de ser policyformuleringen som en central och viktig roll i hela 
policyprocessen för handlingsplanen, eftersom det är där beslut tas angående vad som ska 
finnas med och vilka folkhälsoinsatser som kommunen ska göra. Handlingsplanen för 
folkhälsoarbetet speglas av kommunens politiska folkhälsoinriktning, tidigare 
folkhälsoarbeten och styrdokument. Slutsatserna var att aktörerna beskriver arbetet i 
policyformuleringen som prestigelöst och demokratiskt för att nå de gemensamt uppsatta 
målen för folkhälsan i kommunen. Policyformuleringen upplevdes av aktörerna som en 
central och viktig del i policyprocessen och att lokal folkhälsopolitik tillsammans med 
tidigare erfarenheter av lokalt folkhälsoarbete samt styrdokument för folkhälsa utgör 
underliggande faktorer för utformningen av Eskilstuna kommuns handlingsplan. 

Nyckelord: Deduktiv innehållsanalys, Folkhälsa, Folkhälsopolitik, Hälsopolicytriangeln, 
Policyformulering. 

  



ABSTRACT 

Public health politics creates opportunities for population health. Public health efforts must 
be politically supported to be able to enhance public health at national, regional and local 
level. Health policy triangle is a tool for operators who want to create or revise action plans 
that are used to control and monitor the municipal public health work. The purpose of this 
study was to describe the process of policy formulation for Eskilstuna action plan for public 
health from an actor's perspective. The study design was qualitative with deductive manifest 
content analysis supplemented by the analysis tool of health policy triangle. A total of five 
interviews with politicians, officials and municipal managers were conducted. The result 
shows that the interviewees described the work in policy formulation as democratic, that 
there was no hierarchy because they strove toward a common goal of public health. It also 
emerged that they see policy formulation as a central and vital role in the policy process of 
the action plan. It is where decisions are made and about what should be included and what 
public health actions that the municipality should do. The action plan for public health 
greeted appearance mirrored by municipal policy focus on public health, previous public 
health works and policy documents. The conclusions were that participants describe the work 
of policy formulation as unpretentious and democratic order to achieve the common goals of 
public health in the municipality. Policy formulation was perceived by participants as a 
central and important part of the policy process and that local public health policy, along 
with previous experience in local public health and regulatory documents for public health 
serve as underlying factors in the design of Eskilstuna Municipality's action plan. 

Keywords: Deductive content analysis, Health policy triangle, Policy formulation, Public 
Health, Public Health Politics. 
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1 INTRODUKTION 

Folkhälsa är ett område som bör prioriteras av politiken nationellt som lokalt. Det är de 
hälsofrämjande politiska åtgärderna som påverkar förutsättningarna för hälsa. Styrgrupper 
bestående av politiker, tjänstemän och chefer har möjlighet att skapa förutsättningar för en 
kommun med hjälp av handlingsplaner eller policys för folkhälsa. Det är viktigt att dessa 
aktörer har en samsyn över de prioriteringar som bör göras för att uppnå en god och jämlik 
hälsa i befolkningen. 

Personligen är min vision i ett framtida yrke att arbeta med folkhälsofrågor på en strategisk 
nivå i det arbete som lägger grunden för kommuners folkhälsoarbete på förvaltnings- och 
verksamhetsnivå. Min förförståelse kommer från att jag blev intresserad av policyprocessen 
när jag läste en kurs i folkhälsoprogrammet om folkhälsa, policy och styrning med 
inspirerande föreläsare och forskare. Ämnesområdet för studien är policyprocessen av en 
kommunal handlingsplan för folkhälsa. Min uppfattning är att folkhälsoinsatser på lokal nivå 
har störst chans att påverka individers hälsa. Valet grundar sig i mitt personliga intresse för 
hur politiska beslut kan påverka folkhälsan. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till en 
utveckling av hälsofrämjande på lokal nivå genom att påvisa hur styrdokument för folkhälsa 
kan skapas på ett bra sätt. 
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2 BAKGRUND  

2.1 Begrepp 

Hälsofrämjande: är en stärkande process för individer och som möjliggör för dem att ta 
kontrollen över sina liv samt förbättra den individuella hälsan och därigenom uppnå 
välbefinnande och livskvalitet (Världshälsoorganisationen [WHO], 1986). 

Kommun: är ett geografiskt avgränsat område med lokalt självstyrande och förtroendevalda 
politiker (Agevall, 2005). 

Kommunala aktörer: planerar och organiserar aktiviteter med de resurser som finns 
tillgängliga för kommunen att kunna uppnå de uppsatta målen utifrån lokala behov och 
värderingar. För att förbättra folkhälsan föreslår de interventioner för organisationer, 
grupper och individer inom kommunen (Green & Tones, 2010). 

Politiker: är offentligt anställda medborgare som valts ut av folket och har ett övergripande 
ansvar (Agevall, 2005). 

Strategiskt folkhälsoarbete: innebär att politiken riktas mot befolkningens hälsa. 
Folkhälsopolitikens mål är att förbättra folkhälsan genom att fokusera på att förbättra hälsan 
genom fördelning av resurser (Tillgren, 2009).  

2.2 Hälsa 
Hälsa är ett begrepp som är svårdefinierat och som har olika betydelse beroende på vem som 
tolkar det. Världshälsoorganisationen definierade år 1948 hälsa för första gången som ett 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvara av sjukdom 
(WHO, 1948). Det finns inte en allenarådande definition av hälsa som passar i alla 
sammanhang. Länge har synen på hälsa haft sin utgångspunkt i det sjukdomsförebyggande 
perspektivet, vilket den första definitionen från år 1948 kritiserades för samt att den saknade 
dimensionen av hälsofrämjande (WHO 1981). Seanre fick definitionen ett mer positivt 
betonat synsätt då hälsa uttrycktes som en resurs i vardagen för att uppnå ett gott liv genom 
fysiska, sociala och personliga resurser (WHO, 1998a). 

2.3 Folkhälsa 
I början av 1990 talet började begreppet folkhälsa att användas i Sverige och kan beskrivas 
som en populations fysiska samt andliga hälsa (WHO, 1998a). Folkhälsan kan dessutom 
beskriva ett lands allmänna hälsotillstånd. Sedan början av 1800-talet har folkhälsan i 
Sverige och övriga världen förbättrats. De bakomliggande orsakerna har varit sjukvård, 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt politiska beslut. Det är den offentliga 
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sektorns ansvar att ta fram åtgärder riktade mot att hjälpa individer utifrån hälsans 
bestämningsfaktorer och se till att ingen kommer till skada, medan samhällets organiserade 
ansvar är att förebygga ohälsa och främja hälsa (Davies & Macdowall, 2006). Faktorer som 
beror på levnadsvanor, livsvillkor, närmiljön och individuella biologiska faktorer som ålder 
och kön påverkar folkhälsan. I Lalonde-rapporten från år 1974 kom dessa faktorer att kallas 
för hälsans bestämningsfaktorer, vilka delades in i olika nivåer kring kärnan som utgör de 
faktorer som inte går att påverka. De bestämningsfaktorer som individen kan påverkar är de 
som berör livsstil och levnadsvanor (Lalonde, 1974). I figur 1 efter Dahlgren och Whiteheads 
(1991) modell av hälsans bestämningsfaktorer förtydligas dessa nivåer. Kärnan utgör faktorer 
som arv, kön och ålder. Nivån närmast kärnan innehåller faktorer som rör den personliga 
livsstilen. I nästa nivå finner vi sociala nätverk. Den tredje nivån handlar om faktorer kring 
utbildning, arbetsplats, tillgång på vatten och mat, hälsosystem och levnadsförhållanden. 
Den fjärde och sista nivån handlar om de ekonomiska och kulturella förutsättningar som 
finns i det land en individ föds i (Dahlgren & Whitehead, 1991). Lalonde (1974) menar att 
individens val är beroende av de alternativ som finns tillgängliga i samhället och att det krävs 
politiska beslut som hjälper individer att välja ett hälsosamt alternativ. 

 

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

2.4 Folkhälsopolitisk förankring 
Begreppet politik innebär en process som är kontrollerad där samhällets utmaningar anges 
och strategiska resurser fördelas (Tillgren, 2009). Policy är ett dokument med uttalanden om 
mål och delmål som stöd för att skapa en struktur för aktiviteter (Buse, Mays & Walt, 2005) 
medan en folkhälsopolicy fokuserar på hälsans bestämningsfaktorer samt tvärsektoriella 
ansatser på lokal, regional, nationell och global nivå (Tillgren, 2009). Walt (1994) definierar 
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hälsopolicy som likvärdigt med politik. Det kan beskrivas genom vem som påverkar vilka vid 
utformningen och framväxten av en policy. Dessutom vilka som har makt och inflytande i 
processen samt hur det sker. Buse et al (2005) beskriver policyprocessen som visar specifikt 
på hur beslut fattas och hur policyn utformas utifrån aktörernas handlingar. De menar att 
policyprocessen består av hur policyn initieras och formuleras, förhandlas fram, 
kommuniceras, implementeras och utvärderas. 

2.4.1 Hälsofrämjandets utveckling 

Ottawa Charter (WHO, 1986) var resultatet av den första internationella konferensen om 
hälsofrämjande och benämns som hälsofrämjandets hörnsten. I Ottawa Charter 
identifierades betydelsen av jämlikhet i hälsa och fem åtgärdsområden som är; skapa 
hälsoinriktad samhällspolitik, skapa stödjande miljöer för hälsa, stärka möjligheterna för 
insatser på lokalnivå, utveckla individers personliga färdigheter och försäkra hälso- och 
sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Dessa som senare hamnade 
i fokus under Adelaide konferensen år 1988 (WHO, 2014a). Konferensen i Ottawa gav stöd 
för politiska beslut för en god hälsa betonades allt mer under konferensen i Adelaide år 1988. 
Där det framhölls att en god och rättvis hälsa förutsätter hälsofrämjande politiska beslut på 
nationell, regional och lokal nivå (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Adelaide 
konferensen år 1988 tar även upp betydelsen av de fem åtgärdsområdena och fokuserade 
också på folkhälsopolicys och folkhälsopolitiskt arbete (WHO, 2014a). Efterföljande 
konferenser om hälsofrämjande har haft sitt fokus på att uppnå hälsa och jämlikhet i hälsa 
genom att skapa en hälsosam miljö, skapa effektiva partnerskap, ta itu med sociala 
bestämningsfaktorer samt med respektive lands åtgärder (WHO, 2014b). Den åttonde 
globala hälsofrämjande konferensen hölls i Finland år 2013 vars fokus riktades mot hälsa i all 
politik, ”health in all policies”. Där framhölls det att hälsa ska beaktas inom alla 
samhällsområden och i allt beslutsfattande (WHO, 2014c). Konferensen betonade också 
konsekvenserna av offentlig politik på hälso- och sjukvårdssystem, bestämningsfaktorer för 
hälsa och välbefinnande samt att bidra till hållbar utveckling (WHO, 2014b). 

2.4.2 Folkhälsa på global nivå 

Den politiska förankringen av folkhälsan kan spåras tillbaka till Världshälsoorganisationens 
konferens som hölls år 1986 i Ottawa, Kanada (WHO, 1986). Slutdokumentet från 
konferensen kom att kallas för Ottawa Charter. Under konferensen utvecklades 
hälsofrämjande som en strategi och politiken skulle därpå formas av omsorgen för hälsa och 
rättvisa. Vilket medförde att all politik ska sträva efter att förbättra folkhälsan (WHO, 1986). 
Två år senare kom en rapport från Världshälsoorganisationen med hälsans 
bestämningsfaktorer som grund. Rapporten fick namnet Hälsa 21 och innehöll 21 mål för 
folkhälsan som definierar alla samhällssektorers ansvar för folkhälsan samt de mänskliga 
rättigheterna. Ansvaret skulle skapas genom strategier och en ändamålsenlig politisk 
inriktning på nationell nivå (WHO, 1998b). I Världshälsoorganisationens deklaration från 
Bangkok blev hälsofrämjande ett politiskt verktyg för ett hälsofrämjande samhälle år 2005. I 
deklarationen framgår det att hälsofrämjande ska prioriteras på lokal nivå med fokus på 
tvärsektoriell samverkan (WHO, 2005). De sju hälsofrämjande principerna är delaktighet, 
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empowerment, samverkan, jämlikhet, helhetssyn, vidmakthållande och att använda flera 
strategier samtidigt (WHO Europe, 2001). Laverack (2005) förklarar att hälsofrämjande 
oftast är aktiviteter som regeringen planerat. Vanligtvis ingår dessa aktiviteter i en 
intervention för att förbättra kommuninvånarnas hälsa. Aktörerna för det lokala 
hälsofrämjande arbetet är de som arbetar med att förmedla information, tjänster och 
resurser. 

2.4.3 Folkhälsa på nationell och regional nivå 

Sveriges folkhälsopolitik utgår från WHO Europas 21 mål för folkhälsan. Det övergripande 
målet för folkhälsan antogs år 2003 av riksdagen och lyder; att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor (Socialdepartementet, 2002). Målet 
för folkhälsan är fortfarande aktuellt och för att uppnå det krävs målinriktade, långsiktiga 
samt sektorsövergripande åtgärder. De elva politiska målområdena för folkhälsan står för att 
arbetet ska uppnå det övergripande målet. Folkhälsopolitiken förnyades i propositionen från 
år 2007 där formulerades indikatorer och mätbara mål som skulle förenkla att främja samt 
följa upp det hälsofrämjande arbetet. Ur propositionen framgår det att ansvaret för 
folkhälsan ligger till större delen hos kommuner och landsting. Ansvaret för folkhälsan sprids 
genom olika områden och inom politiken uttrycks det i lagstiftningen. För att 
folkhälsoinsatser i kommuner och landsting ska nå ut till befolkningen bör de anpassas efter 
lokala och regionala förutsättningar samt efter hälsans bestämningsfaktorer 
(Socialdepartementet, 2008). Genomförandet av folkhälsoinsatser bör ske med strategier, 
tydliga mål och i samverkan med olika samarbetspartners. För att förebygga och främja 
folkhälsan är det av vikt att åtgärdsprogram är samhällsbaserade (Forsling, Roth Möller, 
Andersson, Sohlberg & Tillgren, 2012). Folkhälsoarbete på regional nivå behandlar bland 
annat frågor som rör hälso- och sjukvården samt frågor som berör landstinget. Inom 
exempelvis ett landsting eller en region kan betydande beslut och praktiskt genomförande av 
folkhälsoinsatser ske inom flera olika områden och nivåer (Pellmer, Wramner & Wramner 
2012). För att skapa förutsättningar att förbättra folkhälsan krävs att regeringen utvecklar 
folkhälsopolitiken. Folkhälsopolitiken behöver därav föras ner på lokal nivå för att vara 
effektiv och att samtliga åtgärder bör riktas mot hälsans bestämningsfaktorer (Jansson, 
Fosse och Tillgren, 2011). 

2.4.4 Folkhälsa på lokal nivå 

Sätt genom ett folkhälsoperspektiv är kommuner en plats där hälsan kan påverkas positivt av 
politiska åtgärder. Den mest effektiva metoden för utveckling samt förbättring av folkhälsan 
har varit samverkan i det lokala samhället (Reaburn, Akerman, Chuengsatiansup, Mejlia & 
Oladepo, 2006). För folkhälsan i Sverige anses kommunerna vara bland de viktigaste 
aktörerna. För att stödja kommunernas utveckling krävs en ökad kunskap om 
folkhälsoåtgärder hos de nationella aktörerna. Styrdokument såsom nationella och lokala 
policys fungerar som stöd för de kommunala åtgärderna för folkhälsan (Guldbrandsson, 
Bremberg & Beck, 2005). En förutsättning för lokalt hälsofrämjande arbete är en stabil 
politisk riktning med tydliga strukturer och mål i den kommunala organisationen (Jansson & 
Tillgren, 2010).  
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2.4.5 Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun ligger söder om Mälaren i Södermanlands län (Nationalencyklopedin, 
2014) med ett invånarantal som var 100 092 personer den 31 mars år 2014 (Statistiska 
centralbyrån [SCB], 2014a). Befolkningstätheten i kommunen var cirka 90,7 invånare per 
kvadratkilometer i slutet av januari år 2013 (SCB, 2014b). Eskilstuna är en av 31 kommuner i 
Sverige som tillhör kommungruppen ”större städer”. Enligt Sveriges kommuner och 
landsting definieras större städer som kommuner med 50 000 till 200 000 invånare samt 
med en tätortsgrad på minst 70 procent (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2010). 
Den politiska majoriteten i Eskilstuna kommun består av det rödgröna blocket som 
representeras av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (SKL, 2014). 
Eskilstuna kommun har gått från industristad till en tillväxtkommun. År 2007 utropades 
Eskilstuna till årets tillväxtkommun under Swedbanks konferens vårt ekonomiska läge som 
går av stapeln varje år (Eskilstuna kommun, 2011a). 

2.4.6 Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa 

Kommunfullmäktige antog Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa den 24 
november år 2011. Handlingsplanen för folkhälsa innehåller bland annat bakgrundsfakta om 
vad som gjorts på global och nationell nivå inom folkhälsoområdet, utgångspunkter för 
Eskilstunas folkhälsoarbete, hälsofrämjande metoder samt vad som prioriteras mellan åren 
2012 till 2015. Med hjälp av handlingsplanen utformas prioriteringar varje år som ska 
genomföras i kommunen. Kommunstyrelsens uppgift är att ansvara för att åtgärderna 
genomförs (Eskilstuna kommun, 2011b). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 Hälsopolicytriangeln och dess nyckelkomponenter 

Hälsopolicytriangeln (Figur 2) är ett analysredskap och hjälpmedel för de individer som är 
inblandade i den politiska beslutsprocessen. Den har den visat sig vara användbar för att 
förstå nyckelkomponenterna och hur de relaterar till policyprocessen (Walt & Gilson, 1994). 
De fyra centrala faktorerna som kallas för nyckelkomponenter; kontext, innehåll, aktörer och 
process är det som påverkar en politisk förändring. Hälsopolicytriangeln kan användas dels 
för att förstå hur politiken påverkar utformningen av en policy, alternativt som ett 
hjälpmedel i planering för att förändra en redan befintlig policy eller vid skapandet av en ny 
(Buse, Mays & Walt, 2005 & Walt & Gilson, 1994). 
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Figur 2: Egen figur av hälsopolicytriangeln och nyckelkomponenterna i policyprocessen. Efter Buse 
med kollegor (2005). 

Kontexten utgår från det sammanhang folkhälsopolicyn appliceras i. Det kan vara 
systemfaktorer som beror exempelvis ekonomi, politik och sociala relationer. Aktörerna 
utgör den centrala delen i triangeln, dessa kan vara individer, grupper eller organisationer 
som påverkar innehållet samt utformningen av policyn. Individerna kan vara enskilda 
politiker, grupperna utgörs av olika intresse- eller påtryckningsgrupper och organisationerna 
är av offentlig karaktär så som regering eller internationella organisationer som 
Världshälsoorganisationen. Aktörernas framgång i påverkansarbetet är relaterad till den 
makt de har i en specifik policyfråga. Innehållet är relaterat till policyns specifika ämne samt 
beståndsdelar och lyfter fram faktorer som främjar eller hindrar dess syfte. Processen syftar 
till de centrala delar i den process en policy initieras och förhandlas fram, formuleras, 
kommuniceras, implementeras och utvärderas. Policyprocessen kan förklaras som de olika 
steg och faser som belyser den politiskt administrativa processen (Buse et al, 2005). I denna 
uppsats kommer fokus ligga på formuleringsfasen inom processen, men att de övriga delarna 
behövs för att ge läsaren en helhetsbild över problemområdet. 

2.6 Problemformulering 
Kommunerna med dess politiker och tjänstemän är de som främst kan påverka folkhälsan. 
För dessa aktörer krävs kunskap om folkhälsoåtgärder samt styrdokument i form av 
handlingsplaner som stöd (Guldbrandsson et al, 2005). En folkhälsopolicy har sitt fokus på 
hälsans bestämningsfaktorer och tvärsektoriella ansatser lokalt, regionalt, nationellt samt 
globalt (Tillgren, 2009). Processen av att ta fram en policy går i flera steg eller faser. Dessa 
steg och faser kan tydliggöras genom att hälsopolicytriangelns nyckelkomponenter kontext, 
aktörer, innehåll och process används för att skapa en helhetsbild (Buse, Mays & Walt 2005). 
Trots en ökad forskning om hur politiken påverkar folkhälsan menar Oliver et al. (2012) att 
det finns få studier om policyprocessen. Med tidigare forskning och författarens förförståelse 
som grund anses därav behovet att undersöka vad som ligger bakom folkhälsoarbetet samt 
hur politiker och tjänstemän arbetar fram styrdokument som är till för att främja 
befolkningens hälsa. 

Aktörer: 
Individer 
Grupper 

Organisat Process Innehål

Kontext 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att beskriva uppfattningar om policyformuleringen för Eskilstuna kommuns 
handlingsplan för folkhälsa ur ett aktörsperspektiv. 

! Hur beskriver aktörerna arbetet i policyformuleringen? 
! Vad har aktörerna för syn på policyformuleringen som en del i policyprocessen? 
! Vad ser aktörerna som det positiva respektive negativa med policyformuleringen? 

4 METOD 

I det här avsnittet presenteras val av studiedesign, datainsamlingen, val av intervjupersoner 
samt analysen av det insamlade datamaterialet. Avsnittet avslutas med trovärdighet, 
tillförlitlighet och etiska överväganden. 

4.1 Studiedesign 
I denna studie användes med utgångspunkt från syftet en kvalitativ metod och enskilda 
intervjuer för att ta reda på hur aktörerna upplever sitt arbete inom formuleringsfasen av 
Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa. Även om ett fenomen tolkas utifrån samma 
beskrivning av det specifika fenomenet, så händer alltid det mot en bakgrund av förförståelse 
(Birkler, 2008). Hälsopolicytriangeln av Buse med kollegor (2005) användes som teoretisk 
grund men även som analytiskt redskap. Avgränsningen som gjorts för studien fokuserar på 
policyformuleringsfasen inom nyckelkomponenten process. Syftet att ta med de övriga 
nyckelkomponenterna kontext, innehåll och aktörer är att belysa helhetsbilden. Enligt 
Olsson och Sörensen (2011) bygger kvalitativa studier på få individer men med ett djup i den 
specifika kontexten. Patel och Davidson (2011) överensstämmer med Olsson och Sörensens 
(2011) förklaring att en kvalitativ studiedesign lämpar sig om problemområdet handlar om 
att tolka eller förstå individers upplevelser och berättelser. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) används oftast en kvalitativ metod om studien syftar till att ta reda på berättelser av 
aktörer som ingår i samhällsinterventioner. De menar också att som intervjuare kan hen 
fråga efter direkta berättelser om en specifik episod. Intervjuaren kan med jämna mellanrum 
ställa frågor till intervjupersonen för att leda hen vidare i berättelsen. Referensramen för 
studien var deduktiv och utgick från hälsopolicytriangeln och dess fyra nyckelkomponenter 
innehåll, aktörer, kontext och process av Buse med kollegor (2005).  
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4.2 Val av intervjupersoner 
Valet av intervjupersonerna för studien var ändamålsenligt och gjordes utifrån Holloway och 
Wheelers (2010) kriterier för ändamålsenligt urval som är motivation, samarbetsvilja samt 
kompetens inom området för att lättare förhålla sig till ämnet. Intervjupersonerna som 
deltog var fem politiker, tjänstemän och chefer som alla deltagit aktivt inom 
policyformuleringen för Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa. Ett 
ändamålsenligt urval är enligt Holloway och Wheeler (2010) passande om syftet är att 
utforska individers erfarenheter inom ett specifikt område. I denna studie innebar det att 
olika aktörer inom kommunen som är involverade i policyprocessen av handlingsplanen för 
folkhälsa valdes ut. För att ta reda på vilka intervjupersoner som kunde besvara 
frågeställningarna kontaktades en person som deltagit i arbetet med policyformuleringen för 
kommunens handlingsplan för folkhälsa. Efter ett telefonmöte med kontaktpersonen föreslog 
hen en lista med relevanta intervjupersoner för studien. Valet av personerna på listan gjordes 
utifrån författarens förförståelse om medverkande deltagare i policyformuleringsfasen. 
Därefter kontaktades de utvalda intervjupersonerna via E-post med ett missivbrev (se bilaga 
A) och senare kontaktades var och en per telefon för att boka in en tid för intervjun. 
Sammanlagt kontaktades fem personer och samtliga tackade ja till att delta. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med halvstrukturerade intervjuer på intervjupersonernas 
arbetsplatser. Intervjuguiden som användes under intervjuerna bestod av halvöppna frågor 
(Bilaga B). Intervjuguiden har frågor och hållpunkter men frågorna kan ställas i en annan 
ordning. Frågor som uppkommer i samband med intervjun kan ställas vilket inte är möjligt 
under en strukturerad intervju (Holloway & Wheeler, 2010). 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 
transkriberas direkt efter avslutad intervju. De inspelade intervjuerna skrevs ner på dator för 
att strukturera bearbetningen vilket genererade 24 sidor med text. Intervjupersonerna 
kodades under transkriberingen till IP och en siffra. När intervjupersonerna tog en paus 
markerades det med tre punkter. 

4.4 Analys 
Det insamlade materialet analyserades genom en deduktiv manifest innehållsanalys samt 
med hälsopolicytriangeln av Buse med kollegor (2005) som analysverktyg. Med stöd från Elo 
och Kyngäs (2008) började analysen med kategorisering. Först utformades en mall med 
kategorier som bestod av de fyra nyckelkomponenterna innehåll, aktörer, kontext och 
process i hälsopolicytriangeln av Buse med kollegor (2005). Dessa kategorier färgmarkerades 
var för sig för att strukturera de meningsbärande enheterna. Utifrån textens innehåll 
hamnade det under nyckelkomponenterna. Från intervjumaterialet skapades 
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underkategorierna så som möjligheter för att det var något som förekom i samtliga 
intervjupersoners berättelser. Intervjuutskrifterna lästes sedan igenom fyra gånger och de 
meningsbärande enheterna valdes ut för att paras ihop med relevant nyckelkomponent och 
färgmarkerades därefter med samma färg. Därefter analyserades de meningsbärande 
enheterna, detta skedde var för sig under vardera nyckelkomponent från 
hälsopolicytriangeln. Här började kondenseringen av de meningsbärande enheterna. Det 
skedde genom att ta ut nyckelord från den meningsbärande enheten som kunde beskriva hela 
textstycket med få ord utan att tappa bäring av vad texten syftade till. Sedan kodades dessa 
och som exempelvis koden upplevelser sattes på de delar som tolkades utifrån textstycken 
där intervjupersonen uttryckt vad hen känt, sätt eller hört. Enheterna med samma kod 
parades ihop för sig och innehållet analyserades utifrån varje nyckelkomponents innebörd i 
hälsopolicytriangeln. Utifrån analysen kunde författaren se ett mönster under vardera 
kategori som en förklaring av innehållet i varje kategori. En deduktiv innehållsanalys 
används för att testa befintlig data i ett nytt sammanhang eller testning av modeller och 
hypoteser. Med en deduktiv innehållsanalys kan kodningen ske utifrån kategorierna (Elo & 
Kyngäs, 2008) Den manifesta metoden används för att studera intervjupersonens uttalande 
subjektiva upplevelser det vill säga, vad som sades under intervjun och inte någon 
underliggande mening eller hur det uttrycks (Holloway & Wheeler, 2010). I bilaga c finns ett 
schema för hur analysen gick till. 

4.5 Kvalitetskriterier 
För att stärka studiens tillförlitlighet och trovärdighet genomgående under hela processen 
beaktades kvalitetskriterier som giltighet, överförbarhet och trovärdighet. Med giltighet 
menas att valet av intervjupersoner ska motsvara verkligheten och de personer som bör ingå i 
studien. För att studien ska vara överförbar innebär det att metoden och den specifika 
kontexten ska vara välbeskriven och att det ska gå att föra över resultatet till en annan 
kommuns liknande arbete. Anledningen till genomförandet av kvalitetssäkringen var att 
säkerställa att alla moment gjordes korrekt under hela studien. Det som Holloway och 
Wheeler (2010) menar med tillförlitlighet är att resultatet överensstämmer med verkligheten. 
Tillförlitligheten i denna studie hanterades genom att systematiskt och detaljerat följas upp i 
metoden, resultatet, diskussion och slutsatser. Under metoden valdes intervjupersonerna ut 
ändamålsenligt för att de kunde skapa gynnsammare förutsättningar för svar till 
frågeställningarna. Kvalitetssäkringen av resultatet kunde ske genom den manifesta 
innehållsanalysen av det transkriberade materialet från intervjuerna. Allt som sades skrevs 
ner ordagrant för att inte missa någonting av vikt. För att säkra diskussionens kvalitet var det 
viktigt att inte snedvrida eller vinkla resultatet. Det genomfördes genom återkoppling av 
studiens resultat och den teoretiska referensramen samt med koppling till forskning. 
Holloway och Wheeler (2010) menar att trovärdigheten avser sanningen i det insamlade 
materialet. I denna studie innebar det att intervjupersonerna talar sanning när de besvarade 
frågorna samt att rätt frågor ställdes under intervjuerna. Det är viktigt menar Holloway och 
Wheeler (2010) att intervjupersonerna förstår frågorna så de ska leda till berättelser som 
besvarade frågeställningarna. Intervjuguiden pilot testades på fyra personer med olika 
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funktioner inom den offentliga sektorn innan intervjuerna påbörjades för att ytterligare 
stärka studien trovärdighet. Intervjuguidens frågor var kopplade till frågeställningarna. 

4.6 Etiska överväganden 
Genom ett etiskt förhållningssätt fanns en möjlighet att uppnå bra kvalitét. Studien har följt 
fyra etiska principer som är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Under studies gång behandlades alla delar med ett 
etiskt förhållningssätt. Vetenskapsrådet (2011) menar på att de viktigaste etiska 
ställningstagandena är de som berör personerna i studien. Det var betydande att 
intervjupersonerna inte kom till skada eller blev kränkta. Informerat samtycke uppnåddes 
genom att informera intervjupersonerna om studies syfte och hur materialitet skulle 
användas (Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån informationen kunde intervjupersonerna avgöra 
om de ville delta eller inte i studien. Samtycket uttrycktes först skriftligt via E-post på det 
missivbrev som skickades ut. Intervjupersonerna fick därefter möjlighet att uttrycka sitt 
muntliga samtycke genom ett telefonsamtal för att sedan kunna boka in en tid för 
intervjuerna. Konfidentialiteten säkerställdes via kodningen av intervjupersonernas namn för 
att de inte skulle kunna identifieras. Konsekvenserna för intervjupersonerna togs hänsyn till 
genom att identifiera eventuella risker med deltagandet. Med nyttjandekravet innebar att allt 
material från intervjuerna skulle komma att användas endast för studien och det insamlade 
materialet kommer förstöras efter att uppsatsen godkänts. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt redogörs resultatet som delats in i efter nyckelkomponenterna i 
hälsopolicytriangeln för att besvarar frågeställningarna och avslutas med en summering. 

5.1 Kontext 
Eskilstuna kommunorganisation styrs av kommunfullmäktige som är den högsta politiska 
nivån där beslut tas och delegeras vidare ner i organisationen. Under kommunfullmäktige 
ligger kommunstyrelsen som består av förtroendevalda politiker vars uppgift är ansvara över 
att besluten från kommunfullmäktige genomförs. Nämnderna har som uppgift att bryta ner 
kommunens övergripande mål för folkhälsan till respektive ansvarsområde samt att sätta 
upp politiska mål för förvaltningarna och följa upp deras arbeten. Förvaltningarna ligger 
under nämnderna och utför arbetet närmast de kommunala verksamheterna. 
Förvaltningarna jobbar fram sina egna planer utifrån handlingsplanen för folkhälsa. Nedan 
följer citat som är kopplade till kontexten. 

När det kommer från kommunfullmäktige då är det ju liksom om man säger, då är det ju en 
handlingsplan med förslag på vad vi ska jobba med här i kommunen för att uppnå en bättre 
folkhälsa[...]och minska skillnader i hälsa kanske jag ska säga[...]och då när det kommer ut i 
förvaltningarna, då jobbar ju varje förvaltning fram sin egen plan om man säger utifrån den 
går man ju ner på ”vad kan vi göra?”, socialförvaltningen[…]socialtjänsten kan ju göra nått 
annat i sin verksamhet än vad stadsbyggnad kan göra. De kanske tittar på trafiken och 
säkerhet och folkhälsa ur den[…]ur den aspekten. Så varje förvaltning jobbar ju fram sina 
konkreta förslag i en verksamhetsplan (IP2) 

Den politiska majoriteten i Eskilstuna kommun utgörs av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Intervjupersonerna berättar att under mandatperioden har 
fokus kring folkhälsofrågorna lyfts då majoriteten tillsammans med oppositionen, 
kommunchefer samt tjänstemän arbetat med frågorna. Trots detta lyft är frågor kring miljö, 
kvalitet och ekonomi de med högst status. 

[…]uppdraget kommer ju ifrån politiken alltså det finns ju ett tydligt politiskt, en politisk 
ambition för folkhälsofrågor i Eskilstuna kommun[…]så att det kommer tydligt från politiken. 
Och det ville man också under den här mandatperioden[…]ville man sätta tydligt fokus på 
folkhälsofrågor då så det har ju varit prioriterat under den här mandatperioden (IP4) 

Så nu är ju frågan hyffsat stor men det är ju inte lika välorganiserat även om vi har en plan så 
är den ju inte lika välorganiserad kring folkhälsa som den är kring kvalitet och miljö (IP3) 
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5.2 Aktörer 

Vänsterpartiet har det politiska ansvaret över folkhälsofrågorna i Eskilstuna kommun. Under 
mandatperioden bildades en styrgrupp för folkhälsa efter att handlingsplanen för folkhälsa 
framtagits. Uppdraget kom från ansvarig folkhälsopolitiker och den politiska majoriteten. 
Enligt intervjupersonerna består styrgruppen för folkhälsa av två politiker som representerar 
majoriteten och en politiker från oppositionen samt till gruppen ingår också två 
representanter från kommunledningskontoret med kompetens inom folkhälsoområdet. 
Följande citat handlar om aktörerna och deras syn på folkhälsofrågor. 

Styrgruppen för folkhälsa om jag minns saken rätt återigen bildades efter att handlingsplanen 
var framtagen[…]den sattes ihop genom att kommunstyrelsen ansåg att det var viktigt att 
skapa en styrgrupp för folkhälsa som kunde jobba särskilt med frågorna mellan 
kommunstyrelsens sammanträden och vara ansvarig för att följa upp arbetet och driva på 
folkhälsoarbetet och då valde kommunstyrelsen att den skulle bestå av tre ledamöter, två från 
majoriteten och en från oppositionen[…]övriga ledamöter är ihopsatta av kommunstyrelsen 
(IP5) 

Aktörerna i styrgruppen är individer med olika erfarenhet av folkhälsa och folkhälsoarbete. 
Vissa av aktörerna har mer koppling till folkhälsa än andra, men det gemensamma för dem är 
att de vill främja hälsan och förebygga ohälsa i kommunen. 

Varför vi gör det är för att[…]att[…]folkhälsofrågor är så pass oerhört viktiga och i vardagen 
anser också jag att vad mycket vi sysslar med i kommun så är det folkhälsofrågor (IP1) 

5.3 Innehåll 

De substans- och beståndsdelar som innehållet i Eskilstuna kommuns handlingsplan för 
folkhälsa grundar sig i, är olika styrdokument och rapporter. I intervjupersonernas 
berättelser framgick att det övergripande nationella målet för folkhälsan med tillhörande 11 
målområden var det som främst legat till grund för innehållet i handlingsplanen. Dessa 
målområden har sedan brutits ner för att lättare kunna appliceras inom kommunens 
verksamheter. Tidigare arbeten, analyser och erfarenheter av folkhälsoinsatser har även de 
legat som grund för innehållet i handlingsplanen, då den politiska majoriteten upptänkte att 
hälsan var ojämlikt fördelad i kommunen. Citatet nedan belyser centrala beståndsdelar som 
legat till grund för innehållet i handlingsplanen. 

[…]innehållet i handlingsplanen bygger ju på de kunskaper som finns, återigen baserat på de 
nationella folkhälsomålen (IP1) 

5.3.1 Styrkor och svagheter 

Från intervjuerna framgick det både styrkor och svagheter med handlingsplanens innehåll. 
Svagheterna som beskrevs varierade från innehåll som exempelvis saknades helt, till 
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beståndsdelar i innehållet som inte hanns med att utveckla eller färdigställas. Här följer citat 
som beskriver några av de svagheter som framkom. 

[…]jag vet inte om man tänkt på det liksom eftersom om du tittar och läser igenom 
handlingsplanen så innehåller den inga mätbara mål på det sättet[…]och då är det ju svårt att 
följa upp också då om det inte finns några mål (IP4) 

Men som sagt det blev ett litet problem när vi la i den där Closing the gap då och Marmot-
rapporten så den var ju inte klar, för vi hänvisar till dem och så[…]den glider lite fram och 
nästan gång så blir det tydligare för då måste vi ju bestämma oss om hur vi[…]vi har ju ställt 
oss bakom det här med olika typer av rekommendationer och åtgärder då måste ju det vara 
grunden nästan då i planen framåt då kan jag tänka mig (IP3) 

Några styrkor som intervjupersonerna beskrev var bland annat att innehållets substans- och 
beståndsdelar baserades på nationella styrdokument, tidigare forskning, beprövade 
erfarenheter samt att den har ett helhetsperspektiv med infallsvinklar från olika nämnder 
och förvaltningar. Nedanstående citat beskriver innehållets styrkor. 

[…]i dom folkhälsomålen så ligger det i ett oerhört mycket kunskap och går du in och sär 
granskar i princip varje folkhälsomål så ser du ju att det är baserat på en massa erfarenhet och 
kunskaper av forskning[…]och det vore ju ganska korkat om vi hittar på egna[…]sen är det ju 
också erfarenheter hur folkhälsoarbetet har uppfattats i kommunen tidigare (IP1) 

5.4 Process 

Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa antogs av kommunfullmäktige den 24 
november år 2011. Påtryckningar från den politiska majoriteten låg bakom beslutet att 
omarbeta den dåvarande handlingsplanen för hållbar utveckling där folkhälsofrågorna var 
integrerade. Under formuleringsfasen drev ansvarig tjänsteman inom folkhälsoområdet på 
arbetet tillsammans med ansvariga politiker. De skickade sedan ut ett första utkast till 
kommunstyrelsen som beslutade att skicka ut handlingsplanen på remiss till nämnder, 
förvaltningar och bolag. Senare kom den tillbaka till kommunstyrelsen som godkände den 
och togs sedan upp till kommunfullmäktige för beslut. Följande citat i detta avsnitt är 
intervjupersonernas upplevelser av processen kring handlingsplanen för folkhälsa. 

För det första så har den ju kommit[...]det är ju tjänstemän[...]jag kan ju säga iallafall vad jag 
känner till så är det tjänstemän från början som arbetar fram själva grunden till den. Men det 
är ju såklart majoritetspolitiker, från början är det ju majoritetspolitiker som jobbar 
tillsammans med tjänstemännen och ger direktiv ”det här vill vi ska finnas med också på den 
förvaltningen, det här vill vi ska finnas med, den här inriktningen vill vi ha i vår kommun, vad 
kan ni hitta på utifrån det?”. Sen jobbar tjänstemännen fram ett förslag till handlingsplan(IP2) 
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Från intervjupersonernas berättelser framkom det att efter handlingsplanen för folkhälsa var 
antagen i kommunfullmäktige bildades styrgruppen för folkhälsa. I styrgruppen började de 
förhandla fram hur handlingsplanens innehåll skulle se ut och vart fokus skulle läggas. 

Nej jag tycker, jag tycker det har varit en[…]det var ett bra informellt arbetssätt, där det inte 
fanns någon prestige, vi var alla överens att vi skulle se till gemensamt att ta fram en[…]en bra 
plan som du kan applicera och använda i vardagen, för det är ju det de handlar om[…]och det 
bygger också på dem som var inblandade inte var några prestigemänniskor utan det handlar 
om ett givande och tagande, att vi kom överens om att vart målet är[…]att målet var att få fram 
en plan som fungerar i vardagen, det var nog det som var det övergripande(IP1) 

Intervjupersonerna upplevde policyformuleringen som positiv och att den hade en central 
viktig roll i policyprocessen men att den inte var okomplicerad. 

Ja den är ju jätte viktig, för det är där du angör hur du vill att det ska[…]är du för vag där då är 
det för lätt att det blir för stort och svulstigt, är du för skarp där så kanske du avgränsar det för 
mycket i början[…]så därför är det ju en balansgång(IP1) 

5.4.1 Möjligheter och hinder 

Implementeringen, uppföljningen samt utvärderingen av handlingsplanen för folkhälsa både 
beskrevs och upplevdes som bristfällig på vissa punkter enligt intervjupersonerna. Likaså vad 
gällde delaktigheten i framtagandet av handlingsplanen. Intervjupersonerna menade på att 
det kunde varit fler kommunaktörer inblandade för att lättare kunna få ut handlingsplanen i 
den kommunala verksamheten. Citaten här nedanför beskriver intervjupersonernas 
upplevelser av hinder för handlingsplanen. 

Jag upplever väll också litegrann att när den här handlingsplanen kom till så hade man kunnat 
implementera den på ett annat sätt då[…]kanske mer strukturerat så, men det får vi ju liksom 
tänka om till nästa gång, att den blir mera känd på förvaltningarna också (IP4) 

Är man med från början ”hur är det, vad tänker ni, vad ser ni för problem, vad liksom skulle vi 
kunna göra, vilka mål tycker ni ska finnas med, vad fungerar inte och så?” Om man hör det 
från början så tror jag att det är enklare att få ut den och det är enklare att få människor att 
jobba utifrån någonting om man varit delaktig från början (IP2) 

Följande citat fortsätter med att beskriva vad några av intervjupersonerna upplevde som 
hinder för handlingsplanen. 

Ur en mer demokratisk aspekt kan jag tycka att det hade varit bättre att[…]att det var mer 
förankrat innan och att fler var medvetna om framtagandet av, kanske att fler var delaktiga i 
framtagande av den nya handlingsplanen (IP5) 

 […]jag tycker kanske inte att vi kan säga att vi haft systematisk utvärdering. Det står ju i 
planen att vi egentligen ska ha haft det men det tycker jag kanske inte att vi har haft[…]den har 
kommit då, som jag sa då när det finns ett läge när det kommer någonting och det kommer 
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nånting med en stor debatt, det finns en stor undersökning som pekar på värden, en 
medborgarundersökning eller en liv och hälsa undersökning eller något sånt så[…]och då så 
liksom aktualiseras det hela, men inte kanske så att vi har styrt det mot en systematisk 
utvärdering eller uppföljning (IP3) 

Men trots några brister kunde intervjupersonerna peka på möjligheter som skulle göra 
Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa slagkraftigare efter en revidering. 
Någonting som framkom i intervjuerna var betydelsen av ett snabbt agerande från politikens 
sida, att det fanns en tydlig politisk ambition att sträva efter jämlikhälsa och hälsa på lika 
villkor för Eskilstunas befolkning. Följande citat handlar om möjligheter för 
handlingsplanen. 

[…]den är rätt verbal, så jag skulle se att när vi reviderar den som vi snart ska göra vill jag se 
om man kan få den lite mindre verbal och lite mer så att säga lite mer uppföljningsbar från 
början med hjälp utav nyckeltal eller vad du vill kalla det[…]indikatorer(IP3) 

[…]det är ju initialt som du har chans att kunna vara med och påverka[…]det var en viktig del i 
det, samtidigt som det är oerhört viktigt i en kommun att en plan som ska antas av 
fullmäktige, att den har jobbats fram på ett demokratiskt sätt. Så därför skickades den ut på 
remiss är min minnesbild så att andra förvaltningar och bolag, politiker skulle kunna ha 
synpunkter, åsikter och skulle kunna förbättra den här. Och det är och var en självklart viktig 
del av själva policyformuleringen, att det fanns kunskaper från andra delar av 
kommunen[…]både från tjänstemän och från politiker(IP5) 

5.5 Summering 

Genom aktörerna beskrevs arbetet i policyformuleringen som demokratisk, att det inte var 
någon maktkamp eftersom de strävar mot ett gemensamt mål för folkhälsan. Däremot 
berättar aktörerna att de vill sträva efter tvärsektoriell samverkan. Politiker, tjänstemän och 
chefer från olika nämnder och förvaltningar borde vara delaktiga i formuleringsfasen för att 
handlingsplanen lättare ska kunna implementeras och bli känd inom den kommunala 
verksamheten. Aktörerna anser policyformuleringen som en central och viktig del i 
policyprocessen. De menar att det är där beslut angående vad som ska finnas med samt vad 
som ska göras när det gäller folkhälsa inom kommunen. Ur kontexten och innehållet framgår 
vad som ligger bakom att Eskilstuna kommuns handlingsplan för folkhälsa har den 
utformningen den har. Det grundar sig till stor del i den politiska riktningen av 
folkhälsofrågorna. Dels vilka partier som har majoritet under mandatperioden, dels vilka 
politiker och tjänstemän som arbetar med frågorna samt hur kommunen arbetat tidigare 
med folkhälsa kopplat till olika styrdokument och riktlinjer. 
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6 DISKUSSION 

De primära fynden som upptäcktes i studien var hur aktörerna arbetat fram handlingsplanen 
för folkhälsa och vad de ansåg vara hinder samt potentiella möjligheter i 
policyformuleringsfasen. Ett annat fynd var politikens betydelse för kommunens 
folkhälsoarbete. I det här avsnittet presenteras diskussioner av studiens metod, resultat och 
etiska överväganden. Följande diskussioner berör metoden. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ metod eftersom syftet var att beskriva arbetet med 
policyformuleringen i en kommun utifrån aktörernas perspektiv. Valet av metod passade 
studien syfte vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapas kunskap mellan intervjuaren 
och intervjupersonen genom det sociala samspelet. Kvalitativ forskning har bevisligen givit 
stor kvalitet inom folkhälsoområdet. Fördelar med kvalitativ forskning är att det ger en 
djupare förståelse av ett fenomen som ska studeras. Inställningen till kvalitativforskning har 
däremot inte alltid varit positiv. Några exempel som kan ha lett till sämre konstruerade 
studier är bland annat bristen på rapportering om antaganden, dataanalys och teoretiska 
ramar. Vilket kan ha lett till en oklarhet över fördelarna med kvalitativ forskning 
(Collingridge & Gantt, 2008). Att använda en kvantitativ metod var inte lämpligt på grund av 
att den ger en översiktlig bild och inte den djupare förståelsen som söktes. Enligt Ejlertsson 
(2012) mäter kvantitativa metoder två huvudtyper av statistik, observerande och 
experimentell. Den observerande studien kartlägger samband och riskfaktorer medan 
experimentella studier undersöker effekter av insatser. För den här studien var ingen av 
dessa metoder passande för att uppnå syftet. Att använda sig av en epidemiologisk 
studiedesign hade inte heller varit passande eftersom Andersson (2006) menar på att den 
syftar till att förstå orsaksfaktorer till hälsa och sjukdom. Denna metod är lämplig om 
forskaren vill undersöka smittspridning och därav var den inte möjlig att använda för att 
besvara studiens frågeställningar och syfte. Författaren såg på problemområdet med ett 
hermeneutiskt synsätt i studien. Med förförståelse inom området kan det ha påverkat 
resultatet eftersom författaren innehar en tidigare kunskap i det specifika området som 
studerats. En fördel med förförståelse inom området gör att författarens horisont eller syn 
blir bredare och kan på så vis se det från olika vinklar. I hermeneutiken är förståelsen av ett 
fenomen alltid baserat på den förförståelse som betraktaren har med sig från tidigare 
erfarenheter (Birkler, 2008). 

6.1.1 Datainsamling 

Intervjusituationen var inte den andra lik på flera sätt. Det skedde i olika lokaler och med 
olika personer, men det främsta var att intervjuerna blev bättre för varje intervju som gick 
eftersom författaren blev mer van. Detta kan ha påverkat intervjupersonerna på så vis att de 
sista som intervjuades fick mera tid på sig att svara, genom att författaren suttit tyst för att ge 
intervjupersonen extra betänketid. Intervjuer som utförts av mindre erfarna intervjuare kan i 
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vissa fall ge mer viktig information än intervjuer från mer erfarna intervjuare (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Handlingsplanen för folkhälsa antogs år 2011 vilket medförde att det 
fanns en risk för att intervjupersonerna hade glömt bort hur policyformuleringen gick till. 
Det fanns också en risk att intervjupersonerna inte varit med i början av formuleringsfasen. 
Därmed var det viktigt att frågorna i intervjuguiden inte var ledande och att intervjuaren var 
flexibel. Intervjuguiden fungerade bra att följa under intervjuerna. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) bör intervjuguiden vara utformad med frågor som berör studiens syfte 
och att de i största mån inte är ledande. De menar också att en intervjuare som vet vad för 
frågor hen ställer och varför hen ställer de frågorna kan under intervjun ställa dess i en 
annan ordning. Alternativt kan intervjuaren hoppa över vissa frågor som tidigare besvarats i 
en annan fråga. Efter ett par frågor behövdes inte vissa följdfrågor ställas, eftersom 
intervjupersonerna gav utförliga svar på de föregående frågorna och då besvarat följdfrågan. 
Genom att vara flexibel under intervjuerna och inte missa viktig information fanns det plats 
för följdfrågor samt möjlighet att utesluta vissa eller skifta på frågornas plats. Enligt 
Holloway och Wheeler (2010) kan det vara användbart för denna typ av studie.  

6.1.2 Val av intervjupersoner 

Det ändamålsenliga urvalet var viktigt för att intervjua rätt personer med tanke på att 
innehållet i materialet skulle spegla policyprocessen. Därav var dessa fem personer högst 
relevanta för studien och det anser författaren vara en styrka. Hade andra kommunaktörer 
intervjuats hade resultatet varit vilseledande eftersom att de inte har deltagit i 
policyprocessen. Med tanke på att det är valår kan verklighetsbilden ha förskönats av 
intervjupersonerna för att visa på de goda sidorna. Holloway och Wheeler (2010) menar att 
intervjupersoner kan försköna verkligheten eftersom det finns ett engagemang och eget 
intresse. Risken för att intervjupersonerna i denna studie förskönat verkligheten bedömdes 
inte som betydelsefull eftersom alla fem personerna delade liknande uppfattningar trotts att 
de intervjuades en och en vid olika tillfällen. Om möjlighet skulle ges för att göra studien på 
ett annat sätt hade flera personer från fler olika delar av kommunorganisationen intervjuats. 
Det hade medfört flera infallsvinklar om problemområdet och kanske en mer beskrivande 
helhetssyn. 

6.1.3 Analys 

Holloway och Wheeler (2010) menar att analyser av oerfarna forskare kan vara feltolkade. 
Detta kan vara aktuellt i denna studie eftersom författaren för den genomförde dataanalysen 
var ovan av att analysera insamlad data från intervjuer samt att analysera intervjuer. Det 
fanns en medvetenhet om dessa brister och att de beaktades av författaren i analysen. För att 
undvika eventuella feltolkningar utfördes analysprocessen lugnt och noggrant för att inte gå 
miste om någon del. Med den manifesta analysmetoden innebar det att analysen utgick 
endast från det som sades under intervjuerna. Det är bra att använda en manifest metod för 
att ta reda på intervjupersonernas upplevelser av subjektiv karaktär (Holloway & Wheeler, 
2010) och en deduktiv ansats kommer till användning när det allmänna syftet är att testa en 
teori i en ny situation(Elo & Kyngäs, 2008). Det var svårt till en början att göra en deduktiv 
manifest innehållsanalys, dels för att det var första gången och att veta hur processen kunde 
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struktureras. Detta gav sig med under analysprocessens gång. En styrka med en deduktiv 
manifest innehållsanalys var att processen blir begriplig och lättare att följa. En svaghet är 
den manifesta delen inte tränger hela vägen in på djupet som en induktiv innehållsanalys gör. 
Användningen av hälsopolicytriangeln fungerade bra för analysen eftersom 
nyckelkomponenterna innehåll, aktörer, kontext och process utgjorde kategorierna som 
analysen tog sin utgångspunkt ifrån. Författaren upplever att med mera erfarenhet av att 
använda den i liknande syfte skulle göra analysdelen mer effektiv. På grund av den valda 
analysmetoden har sammanfattningar av den utskrivna texten används i resultatet med 
några utvalda citat för att underlätta bearbetningen av resultatet. 

 

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Intervjuaren har enligt Kvale och Brinkmann (2009) en avgörande roll för den vetenskapliga 
kvaliteten i studien. Intervjuaren saknade tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer 
men däremot fanns teoretisk kunskap om kvalitativa metoder från den aktuella utbildningen. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att en oerfaren intervjuare kan under intervjun använda 
uttryck som medför att intervjupersonerna får svårt att förstå frågorna och besvara på 
någonting som inte var avsett. Dock behöver det inte betyda att resultatet blir sämre om en 
oerfaren intervjuare ställer frågorna, ofta är de mer noggranna än erfarna intervjuare. En 
mindre erfaren intervjuare kan ibland få ut mer viktig information under en intervju än en 
mer erfaren intervjuare, eftersom oftast är den mindre erfarne intervjuare mer noggrann i 
intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka studiens kvalitet granskades 
dess trovärdighet och tillförlitlighet genom att läsa igenom tillvägagångssättet flertalet 
gånger samt revidera delar där det behövdes. Trovärdigheten och tillförlitligheten i kvalitativ 
forskning kan uppnås genom en korrekt analys av datamaterialet och rapportering av 
dataanalysen. För att uppnå detta behövs tydligare beskrivningar av dataanalysen och ett 
teoretiskt ramverk för undersökningarna (Collingridge & Gantt, 2008). Om studien 
genomförts i en annan kommun där de arbetat aktivt med en handlingsplan för folkhälsa är 
det möjligt att studien fått ett helt annat resultat. Intervjuguiden kan även vara 
felkonstruerad vilket medför att svaren inte kunde kopplas till syftet och frågeställningarna 
(Holloway & Wheeler, 2010). För att öka möjligheten till överförbarhet av studiens resultat 
finns en redogörelse av den specifika kommunen och det aktuella styrdokument som studien 
syftar till. 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån nyckelkomponenterna i hälsopolicytriangeln. 

6.2.1 Kontext 

Av intervjupersonernas berättelser framgår det att de delar upplevelsen om hur 
organisationen i Eskilstuna kommun ser ut. Likaså vad som legat bakom besluten för 
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folkhälsofrågor i kommunen samt vilka beslut som låg bakom att de skulle bilda en styrgrupp 
för folkhälsa. Någonting som kan vara en förklaring till att folkhälsofrågorna fått ett starkt 
politiskt stöd i den offentliga sektorn var att år 2003 fanns det prioriteringar i det lokala 
hälsofrämjandet och framförallt i de regler som styrde arbetet på lokal nivå (Andersson, 
Bjärås, Tillgren & Östenson, 2003). Styrgruppen för folkhälsa ska arbeta aktivt med 
handlingsplanen för folkhälsa och se till att den blir användbar för både förvaltningar och 
bolag. Det är viktigt att aktörerna har en överensstämmande syn om hur kommunen fungerar 
och hur folkhälsoläget ser ut i kommunen för att förenkla folkhälsoarbetet. Enligt Buse med 
kollegor (2005) utgör nyckelkomponenten kontext det sammanhang en handlingsplan 
befinner sig i och att det påverkar dess utseende och innehåll. I denna studie framgår 
kontexten av intervjupersonernas berättelser som presenterats i resultatet. 

6.2.2 Aktörer 

Det framgick av intervjupersonerna att politiker, tjänstemän och kommunchefer varit 
delaktiga kring arbetet på något sätt med handlingsplanen. Vissa hade varit mera delaktiga 
än andra. I hälsopolicytriangeln enligt Buse med kollegor (2005) utgör nyckelkomponenten 
aktörer en central roll. Dessa aktörers anknytning till policyn eller handlingsplanen är av 
eget intresse för en specifik fråga eller område. Intervjupersonerna menade också att det 
kunde ha varit flera politiker och tjänstemän från olika nämnder och förvaltningar med i 
framtagandet av handlingsplanen för folkhälsa. Däremot om det hade varit flera 
kommunaktörer inblandade så hade policyprocessen tagit längre tid därför att den idag 
upplevda smala processen skulle bli bredare och större med flera inblandade. 
Handlingsplanen för folkhälsa hade på så vis också kunnat bli mer omfattande eftersom det 
finns flera kommunaktörer som vill få sin röst hörd. Men att handlingsplanen för folkhälsa 
också hade blivit större skulle den kunna bli spretigare och på så vis tappa fokus från det 
primära. Därför kan det vara en fördel att ha en mindre grupp med aktörer som har kunskap 
om folkhälsa, än att ha en större grupp aktörer med risk att några saknar intresse eller 
kunskap om folkhälsa och folkhälsoarbete. Implementeringen av handlingsplanen skulle 
dock kunna bli bättre eller enklare om det var flera aktörer som ville delta i 
policyformuleringen. Det skulle innebära flera aktörer som representerar olika förvaltningar 
skulle möjliggöra för en smidigare implementering. Enligt Smith och Larimer (2009) 
påverkar organisationsstrukturen och politiken implementeringen av en policy. De menar att 
implementeringen kräver en samsyn över problemområdet från aktörerna som arbetat med 
policyn. Någonting som kan komma att påverka aktörernas arbete med handlingsplanen för 
folkhälsa är om det blir ett mandatskifte. Vad som kan komma att hända är att styrgruppens 
medlemmar byt ut eller att den försvinner helt. Ett annat alternativ är att den nuvarande 
gruppen sitter kvar fast på andra positioner och gruppen fylls på av flera politiker, 
tjänstemän och chefer som intresserar sig för folkhälsofrågor. Negativt för hela kommunen är 
om den nya majoriteten inte vill prioritera folkhälsofrågorna och därmed lägger ner 
styrgruppen för folkhälsa. 
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6.2.3 Innehåll 

Innehållet i handlingsplanen förklarade intervjupersonerna att det grundade sig främst på 
det övergripande nationella folkhälsomålet med tillhörande 11 målområden för folkhälsa. 
Rapporter av olika slag och samhällsanalyser samt tidigare handlingsplaner har även de 
bidragit till beståndsdelar i innehållet. Enligt Guldbrandsson och Fossum (2007) använder 
politiken de 11 målområdena för folkhälsa som styrmedel och att dessa läggs in i kommunala 
styrdokument för att kunna påverka förvaltningarnas verksamheter. Handlingsplanen för 
folkhälsa saknar däremot mätbara mål vilket försvårar uppföljningen, vilket framgick i 
intervjuerna samt att handlingsplanen för folkhälsa upplevdes som svag då den inte är 
tillräckligt konkret på vissa punkter menade intervjupersonerna. Detta är delvis någonting 
som har lett till att handlingsplanen ser ut som den gör och att vissa delar inte är helt 
utvecklade eller färdigställda. Det positiva är att aktörerna är medvetna om vad bristerna är 
och att de ska revidera handlingsplanen för folkhälsa under våren år 2014. Som 
nyckelkomponenten innehåll i Buse med kollegors (2005) hälsopolicytriangel syftar till 
handlingsplanens specifika substans- och beståndsdelar. Vilket ska lyfta upp både 
möjligheter och hinder med dess syfte. Handlingsplanen i sig lyfter inte upp så mycket 
möjligheter eller hinder utan det är aktörerna bakom den som under intervjuerna lyft upp 
detta. Vilket kan tolkas som att de har medvetenhet om detta och nästa steg bör blir att 
åtgärda bristerna.  

6.2.4 Process 

Enligt Buse med kollegor (2005) syftar nyckelkomponenten process till de centrala delar en 
policy initieras och förhandlas fram, formuleras, kommuniceras, implementeras och 
utvärderas. Aktörerna beskriver att handlingsplanen arbetades fram i flera steg, från att ett 
beslut togs från majoritetspolitikerna till att handlingsplanen skickades på remiss till 
förvaltningarna innan den togs upp för beslut i kommunfullmäktige. Bilden av hur hela 
processen gick till överensstämde i sin helhet varav vissa intervjupersoner förklarade mer och 
andra mindre detaljerat. Intervjupersonerna var ense om policyformuleringens betydelse för 
policyprocessen, vilket kan tolkas som att de är medvetna om vikten av att ta fram en 
begriplig och tillförlitlig handlingsplan som kan användas i den kommunala verksamheten. 
Positivt är också att det finns en medvetenhet hos aktörerna om vilka hinder och möjligheter 
som finns. Vilket skapar möjligheter för att förbättra arbetet med handlingsplanen för 
folkhälsa och att få ut den i kommunala verksamheten. Enligt Forsling med kollegor (2012) 
kan det lokala intresset för hälsofrämjande i kommunen vara avgörande eftersom att det 
krävs samarbete mellan olika sektorer. Det framgick inte om de använt sig av någon teori 
eller modell i framtagandet av handlingsplanen för att sätta en mer vetenskaplig tyngd i 
dokumentet och göra den mer trovärdig. En modell tillika teori som skulle kunna användas 
är hälsopolicytriangeln av Buse med kollegor (2005) för att omarbeta handlingsplanen för 
folkhälsa. Enligt Buse med kollegor (2005) är den ett lämpligt hjälpmedel för att revidera en 
befintlig policy eller handlingsplan. 
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6.3 Etikdiskussion 
För att stärka studiens kvalitet var det viktigt att beakta de fyra etiska principerna informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och nyttjandekravet genom hela studieprocessen. 
Kvaliteten grundade sig i kritiskt och systematiskt analyserande av det insamlade 
datamaterialet från intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens avgränsningar krävde ett 
val av aktörer i en svensk kommun vilket medförde en risk för att konfidentialiteten skulle 
brytas. Eftersom studien genomfördes på en mindre grupp individer i kommunen fanns det 
en risk att de kunde identifiera varandra genom att anta vilka som kunde delta och svara på 
frågorna i studien. För att skydda intervjupersonernas konfidentialitet nämns inte deras 
namn och materialet kodades vid utskrifterna. Dock måste kommunens namn avslöjas för att 
lättare ge läsaren en inblick i kontexten för handlingsplanen för folkhälsa. Flera risker för 
deltagare hade kunnat uppstå om syftet berört en utsatt grupp i samhället eller berört andra 
ämnen som uppfattas som känsliga (Vetenskapsrådet, 2011). För att säkra studiens kvalitet 
bör forskaren följa de etiska kraven systematiskt från början till slut. Vetenskapsrådet (2011) 
menar att det kan vara kostsamt och tidskrävande att följa vissa etiska krav. De menar på 
etiska krav som kan göra det omöjligt att nå fram till ny kunskap. I denna studie 
uppmärksammandes inte några etiska hinder av en sådan karaktär. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatsen efter uppsatsens genomförande visar på att arbetet i policyformuleringen beskrivs 
av aktörerna som ett demokratiskt och prestigelöst arbete för att nå ett gemensamt mål för 
folkhälsan. Policyprocessen upplevs av aktörerna som en smal och invecklad process 
bestående av flera faktorer och steg där policyformuleringen lyftes fram av aktörerna som 
den viktigaste och centrala delen i hela processen. 

Aktörerna upplever också att det inte finns några mätbara mål samt att inte flera aktörer var 
med och deltog i policyformuleringen som negativt. Det positiva som framgår av aktörernas 
berättelser är att de är medvetna om att fler tjänstemän och politiker borde vara involverade i 
formuleringsfasen av handlingsplanen för att bland annat implementeringen ska lyckas. 

Resultatet i studien påvisar vikten av arbetet bakom en handlingsplan och hur detta arbete 
skulle kunna utvecklas och bli ännu bättre med hjälp av fler aktörer samt bra verktyg. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att studera andra kommuner som har inrättat styrgrupper 
för folkhälsa och hur de jobbar i policyformuleringsfasen samt hur de implementerar 
handlingsplanen i kommunal verksamhet. Tidigare forskning inom detta område berör inte 
så mycket om hur en handlingsplan arbetas fram och vad som kan få den att bli bättre. Det 
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finns en möjlighet att studera vidare inom detta område för att identifiera vad som ligger 
bakom framgångsfaktorer för svenska kommuners folkhälsoarbete. De nya fynden skulle 
kunna förbättra de svenska kommunernas folkhälsoarbete eftersom policys har en central 
roll i det hälsofrämjande arbetet. Ett annat förslag är att studera kommuner som skiftat 
politiskmajoritet mellan det vänstra och högra blocket för att se om de arbetar på ett annat 
sätt med folkhälsofrågor än den tidigare majoriteten. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 
Hej (NAMN), mitt namn är Martin Jernehed och jag studerar tredje året på 
folkhälsoprogrammet i Västerås och Mälardalens högskola. I höstas gjorde jag mitt fältarbete 
på kommunledningskontoret i Eskilstuna där jag följde med Anna-Maarit Tirkkonen i hennes 
arbete som folkhälsostrateg. Just nu skriver jag på min kandidatuppsats i folkhälsovetenskap 
med syfte att undersöka deltagarnas uppfattningar om policyprocessen av Eskilstuna 
kommuns handlingsplan för folkhälsa. 

Du har valts ut till denna studie på grund av din medverkan i policyprocessen för Eskilstunas 
handlingsplan för folkhälsa. Övriga som ingår i studien har även de valts för sin kännedom i 
denna policyprocess. Ditt deltagande är självklart frivilligt och du kan avbryta din medverkan 
när som helst om du så önskar. Din medverkan är betydelsefull för att få en fördjupad 
kunskap som kan säkerställa resultatet i detta examensarbete. 

Detta är en kvalitativ studie, det vill säga att resultatet kommer att baseras på analyser från 
intervjuerna. Varje enskild intervju kommer att spelas in samt renskrivas för att sedan 
analyseras och utvalda delar citeras i resultatet. Därefter kommer allt inspelat material att 
raderas. 

Det är enbart jag och min handledare Elisabeth Jansson som kommer att ta del av det 
insamlade datamaterialet. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt 
och enbart användas för detta examensarbete. Din identitet kommer att skyddas genom 
kodning av alla intervjusvar och ditt namn kommer därmed inte anges i studien. Efter att 
uppsatsen blivit godkänd kommer det skriftliga datamaterialet att förstöras. 

Väl när uppsatsen blivit godkänd mailar jag gärna över den till er om ni vill ta del av 
resultatet. 

Jag ser fram emot din medverkan och har du några frågor finner du kontaktuppgifter till mig 
här nedanför. Jag är anträffbar alla dagar i veckan från kl.07:30 – 23:00. 

Med vänlig hälsning, Martin Jernehed  

Telefon: 0736-123 067 Email: mjd11001@student.mdh.se  

Handledare: Elisabeth Jansson Email: elisabeth.jansson@mdh.se 

Referens: Anna-Maarit Tirkkonen (Email: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se)  
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 
Hälsa välkommen! 

Berätta vem jag är och vad jag skriver för uppsats. 

Presentera syftet: 

Syftet är att beskriva arbetet med policyformuleringen för Eskilstuna kommuns 
handlingsplan för folkhälsa ur ett aktörs perspektiv. 

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

Sätt på diktafonen. 

Börja intervjun. 

Kan du beskriva vad folkhälsa är för dig? 

Har du jobbat med att ta fram handlingsplaner tidigare? 

- Vilken anknytning har du till handlingsplanen för folkhälsa? 
- Och vad har din roll i arbetet med handlingsplanen för folkhälsa varit? 

Kan du beskriva hur handlingsplanen kom till/arbetades fram? 

- Vart kom uppdraget ifrån och varför? 
- Hur sattes gruppen ihop? 
- Vilka var med och varför? 

Hur såg det ut innan den aktuella handlingsplanen fanns? Fanns det någon annan 
handlingsplan för folkhälsa? 

Hur organiserades arbetet med handlingsplanen? 

- Vad låg bakom besluten? 
- Fanns det någonting som påverkat arbetet positivt/negativt? 

Kan du berätta om din syn av policyformuleringen som en del av helheten (processen)/i 
policyprocessen? 

Skulle du kunna berätta vilken roll i hela processen som du anser att policyformuleringen 
har? 

- Vilken är din uppfattning om policyformuleringens betydelse? 
- Hur vart det tänkt med implementering och uppföljning när handlingsplanen 

formulerades? (har de haft/om de haft) 
Kan du beskriva vad som legat till grund för handlingsplanen för folkhälsa? 

- Vad bygger innehållet på? (tidigare handlingsplan eller regional, nationell 
plan/policy?) 

- Vilken nytta har det? 
Har du någonting som du vill tillägga? Tack för din tid! 
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BILAGA C; ANALYSEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substans- och 
bestånds delar 
(Handlingsplanens 
specifika ämne) 
!

Enskilda 
individer, 
grupper, 
organisationer 
!

Hur kommunen 
styrs och hur den 
ser ut (nyckeltal)!

Hur handlingsplanen initieras 
och förhandlas fram, 
formuleras, kommuniceras, 
implementeras och utvärderas 
!

Kategorin: Process 
Hur handlingsplanen initieras och förhandlas fram, formuleras, kommuniceras, 

implementeras och utvärderas. 

K
ategorier 

!
[…]jag ser ett behov av 
att flera tjänstemän, 
berörda nämnder och 
bolag jobbar med 
folkhälsofrågor från 
början för att gynna en 
process i framtagandet 
av en handlingsplan. 

när vi formulerade 
handlingsplanen[…]va 
r alla enade om vårat 
mål. Det fanns ingen 
prestige på så 
vis[…]bara positiva 
bra 
saker. 

I hela processen är just 
hur vi formulerar 
handlingsplanen jätte 
viktig[...]för där vi 
visar vad vi vill med 
folkhälsan i 
kommunen och hur vi 
ska jobba med den.!

Det hade varit bättre 
om den varit förankrad 
innan[…]att flera var 
medvetna om 
framtagandet[…]att 
flera var delaktiga i 
framtagandet av den 
nya handlingsplanen. 

K
od!

Flera aktörer för att 
gynna framtagandet 
av handlingsplanen!

Formuleringen var 
positiv och aktörerna 
var enade 

Borde vara bättre 
förankrad och fler 
delaktiga i framtagandet 

I hela processen är 
formuleringen av 
handlingsplanen viktig 

Upplevelser! Formuleringsfasens 
betydelse 

Negativ syn!

K
ondenserad 

enhet 

Möjligheter Hinder!

M
eningsbärande 

enhet 
U

nderkategorier 

Aktörer 

Kontext 

Process Innehåll 
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