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SAMMANFATTNING 

Investeringarna i Sverige inom folkhälsa genomförs på flera nivåer; både på regional och 

lokal nivå. Dessa investeringar genomförs av landsting och deras respektive kommuner. 

Folkhälsoarbetet är under ständig utveckling, även i Sörmland, där det sker en 

omorganisation där nya styrmetoder skapas. Syftet med studien var att studera styrning och 

organisation av folkhälsoarbetet i fem av kommunerna i Sörmland. För att besvara syftet med 

denna studie användes en kvalitativ metod där data samlades in med semistrukturerade 

intervjuer. Respondenterna i denna studie var fem strateger och samordnare från fem olika 

kommuner i Sörmland. Materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet 

som framkom var att de som arbetade med folkhälsofrågor i kommunerna har olika 

utbildning och erfarenhet. De flesta av dem arbetar 50 procent med folkhälsa, resterande 

procent med utredning och projektledning. Dessa betraktas som "vanliga uppgifter." Det 

finns ett folkhälsonätverk i Sörmland där kommunerna samarbetar vilket kan ses som 

samverkan. Respondenterna anser att politiken är ytterst ansvarig för folkhälsan och 

decentralisering förekommer i kommunerna. Alla kommuner använder planer och strategier; 

det varierar i hur evidensbaserat arbetet är och om omvärldsanalys genomförs. Detta 

genomförs dels genom nätverksmötena. På grund av folkhälsoarbetets organisering inom 

kommunerna, styrning och ansvarsfördelning mellan kommuner och politiker, samt hur 

uppföljning av folkhälsoarbetet ser ut så varierar förutsättningarna att förbättra folkhälsan i 

kommunerna. 

Nyckelord: Samverkan, Folkhälsoarbete, Kommun, Folkhälsonätverk, Kommunikation, 

Kvalitativa intervjuer 

 

  



ABSTRACT 

In Sweden, investments in Public Health are conducted at several levels; both at the regional 

and the local level. These investments are conducted by the county council and their 

respective municipalities. Public health work is under constant development, as well as in 

Sörmland, where there is a reorganization in which new control methods are being discussed. 

The purpose of the study was to investigate the governance and organization of public health 

investments in five of the municipalities in Sörmland. To answer the purpose of this study , 

qualitative methods was used and data was collected by semi-structured interviews. The 

respondents in this study were five strategists and coordinators from five different 

municipalities in Sörmland. The material was analyzed by a manifest content analysis. The 

result that emerged was that public health workers in the municipalities have different 

educational backgrounds and experience. The majority of the public health workers work 50 

percent in public health, and the rest in investigation and project management. These are 

regarded as “common tasks.” There is a public health network in Sörmland where 

municipalities work together which can be seen as cooperation. The respondents feel that the 

politicians are is ultimately responsible for the public health and decentralization is present 

in the municipalities. All municipalities use plans and policies; it differs in how evidence-

based the work is, however social and environmental analyzes are carried out. This is carried 

out partly through networking meetings. Due to the organization of the public healthwork in 

the municipalities, control and allocation of responsibilities between municipalities and 

management, and the follow-up of public health-interventions makes it more or less effective 

when it comes to improving public health. 

Keywords: Collaboration, Health Promotion, Municipality, Public Health Network, 

Communication, Qualitative interviews.  
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1 INTRODUKTION 

Satsningar i Sverige inom folkhälsan sker på flera olika nivåer, från internationell, till 

nationell, regional och lokal nivå. Folkhälsa är ett tvärsektoriellt ämne där fler än en aktör 

behövs för att täcka in alla områden som bör arbetas med. Med utgångspunkt i en förståelse 

för befolkningens hälsa kan olika problem och sjukdomar prioriteras så att hälsoklyftorna 

minskar och hälsan blir god och jämlik. Det mest förekommande sättet att arbeta med 

folkhälsa har de senaste åren kommit att bli hälsofrämjande satsningar. Kommunerna kan 

betraktas som en nyckelaktör i arbetet med att skapa stödjande miljöer och hälsofrämjande 

arenor.  

Sverige är indelat i olika landsting med tillhörande kommuner. Både landet, landstingen och 

kommunerna arbetar med folkhälsa. Hälsostatusen skiftar mellan kommuner och därför 

prioriteras olika problemområden beroende på vart i Sverige vi befinner oss. 

Det folkhälsoarbete som bedrivs på landstings- och kommunal nivå idag är i varaktig 

utveckling och nya prioriterade områden breder ut sig, detta skapar betydelse både inom 

vetenskapen, bland tjänstemän och de folkvalda vad avser folkhälsoarbetets karaktär. 

Resultatet av detta är ett upphov till omväxlande fokus på vad som bör prioriteras, 

folkhälsofrågor har kommit att bli ett fenomen som införlivas i befintliga verksamheter i 

form av nya termer så som social hållbarhet till exempel. De offentliga verksamheterna i 

Sörmland genomgår en omorganisering och nya styrmetoder skapas. Det som anses viktigt 

att fokusera på sen några år tillbaka är social hållbarhet, sociala investeringar samt vilka 

indikatorer kommunernas ledningssystem bör skapa för detta. Då folkhälsofrågor är av stor 

komplexitet och ställer höga krav på förmågor att arbeta utifrån helhetssyn, krävs således ett 

mer utökat tvärsektoriellt samarbete. Som en följd har tankar kring hur lyckosam 

kommunikation mellan berörda aktörer inom hälsofrågor skapats. 

Intresset för att studera Sörmlands folkhälsoarbete uppstod när en lärare på 

Folkhälsoprogrammet i kursen Vetenskapliga metoder - fortsättning informerade om att det 

efterfrågas en studie på vad effekterna av ett förändrat folkhälsoarbete. Denna information i 

kombination med ett personligt intresse för frågor berörande folkhälsa och politik, samt 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning inom området policy och styrning resulterade i 

beslutet att studera fenomenet. 
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2 BAKGRUND 

Hälsa och folkhälsa som subjektiva fenomen kan definieras på olika sätt, nedan följer några 

exempel. 

2.1 Hälsa och folkhälsa 
World Health Organization (1946) definierar hälsa som följande:  

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity.” (s.1). 

World Health Organization (2016) menar att en individs möjlighet till en god hälsa formas av 

avgörande faktorer för hälsan. Dessa utgörs av vart en individ föds, växer upp, arbetar och 

åldras och kallas för hälsans bestämningsfaktorer. Det är även dessa determinanter som 

påverkar hur omfångsrika hälsoklyftorna är i ett samhälle. Detta kan arbetas med genom 

övergripande insatser via landsting, men även på kommunal verksamhetsnivå.  

Folkhälsa kan enligt Janlert (2000) definieras som följande: 

”Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället" 

World Health Organization (1946) beskriver vidare: 

”Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be 

fulfilled only by the provision of adequate health and social measures.” (s.1). 

Med detta förtydligas statens roll och ansvar för folkhälsan, dels genom kvalité på det arbete 

och insatser som genomförs, dels genom användning av indikatorer som mäter hälsa på ett 

korrekt sätt både psykiskt och fysiskt. Det innebär även att hälsomässiga och sociala åtgärder 

är avgörande för folkhälsoarbetet. 

2.2 Hälsofrämjande arbete 
Folkhälsoarbete kan enligt Janlert (2000) definieras som följande: 

”Folkhälsoarbete kallas även för hälsofrämjande arbete. Det innefattar planerade och 

systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Folkhälsoinsatserna 

kan bedrivas av många olika samhällsaktörer och riktas till hela samhället, grupper 

och individer. Fokus ligger på friskfaktorer och skyddsfaktorer, som håller människor 

friska och främjar välbefinnande och livskvalitet.” 
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World Health Organization (1986) konferens Ottawa Charter beskriver hälsofrämjande 

arbete på följande sätt: 

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health.” (s. 1). 

Med detta betonas vikten av att förse individer med verktyg och kunskap nog för att kunna 

påverka sin hälsa. Vidare lyfter Ottawa Charter (1986) diverse sätt att arbeta hälsofrämjande 

på. I dessa ingår att skapa hälsosamma policies, stödjande miljöer, stärka kommunalt arbete, 

utveckla personliga kompetenser och omstrukturera service inom hälsoarbete. Med detta 

menas att arbeta tvärsektoriellt med hälsofrågor, att skapa miljöer som främjar hälsosamma 

levnadssätt och att arbeta tillsammans i samhällen för att uppnå bästa möjliga hälsa. Det bör 

även arbetas med att utbilda och lära individer om hälsa, samt att arbeta tillsammans i 

samhället så att det är lätt att tillgodogöra sig hälsoservice. Ottawa Charter (1986) är bara ett 

av många policydokument från World Health Organization som behandlar olika 

tillvägagångssätt för att arbeta med folkhälsa (World Health Organization, 1986).  

 

2.3 Internationellt och nationellt folkhälsoarbete 
På internationell nivå formuleras övergripande mål för folkhälsan till exempel av Förenta 

Nationerna (FN), World Health Organization (WHO) och Europeiska Unionen (EU). Dessa 

internationella mål ämnar sedan genomsyra de nationella målen för folkhälsa, vilket i Sverige 

är ett övergripande mål med 11 målområden. Detta mål med tillhörande målområden står i 

relation till hälsans bestämningsfaktorer som utgör en grund för de satsningar som 

genomförs inom folkhälsan. På nationell, regional och kommunal nivå arbetar regeringen, 

landsting och kommuner med folkhälsofrågor på olika nivåer. Vanligt förekommande är 

propositioner och lagar på nationell nivå som utmynnar i handlingsplaner och policies. På 

regional och kommunal nivå skapar landstingen åtgärdsprogram som kommunerna sedan 

formulerar policies utifrån med specifika teman (Andersson & Ejlertsson, 2009; Hertting & 

Vedung, 2009). Så som fokus på att minska antalet rökare eller individer med högt blodtryck 

i länet (http://www.landstingetsormland.se/Sa-styrs-landstinget/Sveriges-friskaste-lan-

2025/1-Halsoframjande-arbete/). 

2.3.1 Folkhälsomålet med elva målområden 

Regeringen i Sverige har arbetat fram en förnyad folkhälsopolitik (2008) med ett 

övergripande mål som lyder: 

”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen.” (s. 21).  
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De tillhörande 11 målområdena utgör hälsans bestämningsfaktorer och är delaktighet och 

inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barn och ungas 

uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård, skydd mot smittspridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, 

matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, doping och spel (Jansson, Fosse & 

Tillgren, 2011). 

2.4 Styrning och styrningsformer 
Styrning är ett begrepp som generellt kopplas till lagar och förordningar, det är en form av 

maktutövning där en implementeringsprocess kontrolleras av en ledning. I Sverige styrs 

folkhälsoarbetet främst av regeringen, men decentraliseras ner på landstings- och 

kommunalnivå (Hertting & Vedung, 2009). Den offentliga politiken i Sverige är 

medborgarstyrd och lokal självstyrning genomsyrar statlig förvaltning. Med detta menas att i 

enlighet med demokratiska egenskaper så utgår makten från folket (Hertting & Vedung, 

2009). Nedan följer definitioner och förklaringar av centrala begrepp i uppsatsen. 

2.4.1 Nätverksstyrning 

Nätverksstyrning är en styrningsform som skiljer sig från den klassiska vertikala styrningen, 

som även kallas för ”stupröret”. Den vertikala styrningen genomsyrar den offentliga politiken 

genom att det förekommer en hierarki där makt går likt ett stuprörsliknande led. Från högst 

uppsatt bestämmande organ, riksdagen, och nedåt, till kommun. Denna styrningsform har 

kommit att bli ett problem för de komplexa samhällsproblem som vi möter idag. 

Nätverksstyrning som form kräver tvärsektoriell samverkan avseende multipla aktörer i 

samhället. Det vill säga en koordination och samverkan med ett holistiskt perspektiv på 

folkhälsofrågor mellan riksdag, regering, landsting och kommuner. Ytterligare krav på en 

extern aktör som driver på arbetet förekommer. Styrningsformen nätverk kan skapa en 

känsla av att ”ligga steget före”, samt skapa en gynnsam miljö för kommunikation där samma 

mål eftersträvas genom samverkan vilket är en viktig strategi för folkhälsoarbetet (Hertting & 

Vedung, 2009). 

2.5 Organisation 
Organisation är ett begrepp, som likt folkhälsa, är komplext och kan vara svårt att definiera. 

Alvehus och Jensen (2015) beskriver det som följande: 

”En enkel definition på en organisation är att det handlar om ett antal aktörer som 

arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål.” (s. 16) 

 Nyckelbegrepp som kan kopplas till organisation är aktörer, tillsammans, mål och 

medvetna samarbeten. En organisation kännetecknas av aktör, vilken kan vara arbetskraft i 
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form av människor eller fysiskt material som gör det möjligt att rent praktiskt genomföra 

något, exempelvis produktion. Tillsammans genomsyrar en organisation då de som ingår i 

den har samma målsättningar, kännetecknas av samma varumärke eller värdesätter en 

gemensam status. Mål förekommer generellt gemensamt inom organisationer men det kan 

även uppstå konflikter kring vad som är viktigast inom organisationen, det föreligger även en 

förväntning av människor utifrån kring vad en organisation bör prioritera och det kan skilja 

sig från organisationens egna uppsatta mål. Organisationers samarbeten kan vara mer eller 

mindre komplexa, då en organisation utgörs av individer och sociala förhållanden som 

påverkar hur man interagerar med varandra (Alvehus & Jensen, 2015). 

2.6 Kommunen – en territoriellt avgränsad enhet 
Tillsammans med landstingen är kommunerna de aktörer som verkar närmast befolkningen. 

Landstingen och kommunerna arbetar tätt ihop där landstinget har ett övergripande ansvar 

för hälso- och sjukvård, tandvård, miljö och kollektivtrafik. Kommunerna ansvarar primärt 

för omsorgsarbete, vård och utbildning (Andersson & Ejlertsson, 2009). En kommun är en 

självstyrande verksamhet, reglerad av staten med offentligrättsliga befogenheter så som 

beskattningsrätt. Kommuner anses vara välfärdsstatens förlängda arm och består av 

fullmäktige, styrelse, nämnder och företag ägda av kommunen. Som medborgare i en 

kommun är medlemskapet obligatoriskt. Kommunens uppdrag är ålagda av regeringen och 

styrs av avsatta resurser för att uppnå de mål som formulerats för folkhälsan. De har även ett 

krav gällande återrapportering i form av utvärdering och uppföljning gentemot regeringen 

(Petersson, 2013). De svenska kommunerna ses som viktiga aktörer i det hälsofrämjande 

arbetet, där en nyckelfaktor är att kunna erbjuda lämpliga miljöer som främjar hälsa bland 

invånarna (Guldbrandsson, 2005). Med Sveriges långa tradition av kommuner, som genom 

decentralisering kan kallas självstyrande, så föreligger goda förutsättningar att arbeta med 

lokala hälsofrämjande projekt (Jansson, Fosse & Tillgren, 2011).  

Tidigare forskning visar på att svenska kommuners folkhälsoarbete kan stärkas av lokala 

aktörer, statistik på hälsa och insatser för att påverka folkhälsan. Hinder som kan urskiljas är 

oklara målsättningar och resursbrist både i form av monetära termer men även arbetskraft. 

Den nationella politiken har inte visat sig ha någon större inverkan på folkhälsoarbetet i 

kommunerna, men däremot har media haft en viss inverkan på vad som satsas på. Det 

folkhälsoarbete som har pågått har skiftat fokus från beteende- och livsstils relaterade 

insatser till mer övergripande åtgärder där exempelvis hälsans bestämningsfaktorer kan 

urskiljas (Jansson & Tillgren, 2010).  

2.7 Sörmlands folkhälsoarbete 
Landstinget Sörmland arbetar med folkhälsa på många sätt. Satsningar gäller generellt för 

alla tillhörande kommuner i form av handlingsplaner och policies för att nå en god och jämlik 

hälsa. Kommunerna har sedan individuella satsningar beroende på vad som behöver 

prioriteras. De övergripande satsningarna inom Sörmlands landsting är Utvecklingsprojekt 
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om samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa, Liv & hälsa ung 2014, 

Sörmlands hälsoprogram, Utvecklingen av det patientinriktade hälsofrämjande arbetet och 

Projekt inom satsningen Sveriges friskaste län 2025. Utvecklingsprojekt om samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa innebär att Folkhälsocentrum, som är en enhet 

inom Sörmland som arbetar med utveckling inom folkhälsa, lägger specifik fokus på arbete 

med barnens rättigheter och jämlik hälsa i befolkningen. Folkhälsocentrum fungerar som en 

resurs för landstingets ledning, förvaltningar och verksamheter. Liv & hälsa ung 2014 är en 

enkät som skickas ut i de flesta landsting, där elever i årskurs 5, 7 och 9 i grundskolan får 

svara på frågor relaterade till hälsa. År 2016 avser Liv & hälsa ung inom Sörmland fokusera 

på att studera ungdomsmottagningar, sexualitet och hälsa. Sörmlands hälsoprogram 

startade år 2014 och vänder sig till 40-, 50- och 60-åringar. Programmet är kostnadsfritt och 

syftet är att ge råd och stöd kring hälsofrågor. Det övergripande målet är att stärka 

folkhälsan, reducera hjärt- och kärlsjukdomar, samt diabetes typ 2. Programmet är en viktig 

del av projektet och satsningen Sveriges friskaste län 2025. I programmet ingår provtagning, 

en hälsoenkät och samtal med en utformning av en hälsoprofil. Utvecklingen av det 

patientinriktade hälsofrämjande arbetet är fem områden som landstinget Sörmland arbetar 

med, uppdraget ligger på de vårdcentraler som ingår i landstinget. De fem områdena 

genomsyras av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete som formulerades år 

2011. De områden Sörmlands landsting arbetar med är fysisk aktivitet, matvanor, tobak, 

alkohol och psykisk hälsa. Projekt inom satsningen Sveriges friskaste län 2025 är ett projekt 

som är indelat i mål och delmål. De övergripande målen är att minska antalet rökare i 

befolkningen, samt antalet individer med högt blodtryck. Delmålen yttrar en önskan om en 

minskning år 2016 jämfört med 2012. Tanken är att genom delprojekt nå mål så som 

nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, hälsofrämjande insatser riktade till 

befolkningen och hälsosamt åldrande (http://www.landstingetsormland.se/Sa-styrs-

landstinget/Sveriges-friskaste-lan-2025/1-Halsoframjande-arbete/) 

2.8 Kommuner i Sörmland 
De kommuner som ingår i studien varierar i karaktär och befolkningsmängd, även i hur de 

arbetar med folkhälsa. Nedan följer information kring varje kommun.  

2.8.1 Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun tillhör gruppen större städer som finns i Sverige enligt en 

kommungruppsindelning som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

då de har en befolkningsmängd som omfattar 50 000 till 200 000 invånare. Eskilstuna stad 

har en tätortsgrad som överstiger 70 procent 

(http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsin

delning.2051.html). Eskilstuna kommun har en befolkningsmängd på 102 157 invånare. 

Kommunen arbetar med folkhälsofrågor genom både förebyggande och hälsofrämjande 

arbete och det övergripande syftet med folkhälsoarbetet är att minska hälsoklyftorna i 

samhället. Aktuella folkhälsosatsningar inom kommunen är delaktighet och socialt stöd, 
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kultur och fritid, boendemiljö, Hälsosammans 2014 och arbete på lika villkor 

(http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-

politik/Hallbar_utveckling_och_socialt_ansvarstagande/Folkhalsa/). 

2.8.2 Flen kommun 

Flen är en kommun som ingår i gruppen tätbefolkad region. Detta innebär att inom 112,5 km 

befinner sig mer än 300 000 personer 

(http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsin

delning.2051.html). Flen kommun har en befolkningsmängd på 16 156 invånare. Flen 

kommun arbetar med folkhälsofrågor ur ett salutogent perspektiv, där folkhälsa ses både 

som ett psykiskt, men även fysiskt välmående. Kommunen utgår från hälsans 

bestämningsfaktorer vilket bland annat är utbildning och arbete. Flen arbetar likt Eskilstuna 

förebyggande och hälsofrämjande. (http://flen.se/stod-omsorg/sjukvard/folkhalsa/) 

2.8.3 Oxelösund kommun 

Oxelösund är en så kallad varuproducerande kommun, det vill säga att 34 procent eller mer 

av nattbefolkningen, som är mellan åldrarna 16-64 år, är förvärvsarbetare inom 

varuproduktion 

(http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsin

delning.2051.html). Oxelösund kommun har en befolkningsmängd på 11 700 invånare. De 

folkhälsosatsningar som går att urskilja genom kommunens hemsida är en policy för mat och 

måltider avseende kvalitet, inom förskola, skola, vård och omsorg 

(http://www.oxelosund.se/soek/#folkhälsa). 

2.8.4 Vingåker kommun 

Vingåker är en pendlingskommun där mer än 40 procent av den nattliga befolkningen 

pendlar till sitt arbete, ett arbete som då är stationerat i en annan kommun 

(http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsin

delning.2051.html). Vingåker kommun har en befolkningsmängd på 8 800 invånare. 

Vingåker kommun arbetar med folkhälsa i relation till miljö. De ser folkhälsa som en resurs 

för samhället och för individen. Arbetet genomsyras av hälsans bestämningsfaktorer, 

behandlas både förebyggande och hälsofrämjande. Aktuella folkhälsosatsningar inom 

kommunen är Hälsans stig i Vingåker, Trygghetsvandring, Tänk om-kampanjen och 

Tonårsparlören: Tips till dig som är förälder (http://www.vingaker.se/Startsida/Dolda-

sidor/Search/?quicksearchquery=folkhälsa). 

2.8.5 Trosa kommun 

Trosa är en förortskommun som tillhör en större stad, mer än 50 procent av den nattliga 

befolkningen pendlar till sitt arbete som är stationerat i en annan kommun som tillhör de 

större städerna 
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(http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsin

delning.2051.html). Trosa kommun har en befolkningsmängd på 5 027 invånare. Trosa 

kommun förespråkar en integration av folkhälsa i all kommunal verksamhet. De uttrycker sig 

arbeta efter det övergripande folkhälsomålet med dess elva målområden. De arbetar även 

efter hälsans bestämningsfaktorer. Kommunen har en nämnd vid namn Ekologi- och 

folkhälsonämnden som besitter det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna. Trosa 

kommun arbetar efter Sörmlands övergripande mål för kommunalt folkhälsoarbete 

(http://www.trosa.se/Search/sok/?q=folkhälsa). 

2.9 Teoretiskt perspektiv 
Studien utgår från ett teoretiskt perspektiv som genomsyras av Weick’s Health 

Communication Theory (1979). Teorin är baserad på vikten av kommunikation avseende 

hälsofrågor mellan exempelvis sociala grupper i samhället och olika organ, inrättningar eller 

stiftelser. Teorin formulerades utifrån World Health Organization’s konferens Ottawa 

Charter (1986) och utgår från att en förbättrad kommunikation mellan aktörer kan generera 

i en mer korrekt överföring av information, samt en anpassning inom organisationen. 

Weick’s Health Communication Theory omfattar tre faser som är stadgande, selektion och 

kvarhållande. Den stadgande fasen omfattar hur hälsorelaterade utmaningar bör mötas, 

vilken strategi som kan tänkas mest lämpad för att arbeta med dessa. Selektionsfasen 

handlar om att när en förståelse för kommunikation och vikten av kommunikation skapas 

mellan aktörer i samhället, så kan beslut fattas där användningen av god kommunikation är 

ett prioriterat tillvägagångssätt. Den tredje och sista fasen kvarhållning innebär att på något 

vis vidmakthålla vad som lärts, till exempel genom dokumentation av vad som upplevts 

fungera eller inte. Teorin syftar till att skapa en generell förståelse kring aktuella budskap, 

där kommunikation är svaret (Raingruber, 2014). Genom olika strategier kan det generera i 

gemensamma mål och satsningar som blir lyckade. De tre faserna i teorin har kommit att 

genomsyra intervjuguidens upplägg i studien. 

2.10 Problemformulering 

Utifrån reformeringen av Sörmlands offentliga verksamheter har sättet att arbeta med 

folkhälsa kommit att förändrats. Tankar kring hur folkhälsoarbete bör bedrivas, vem som bär 

det yttersta ansvaret och i vilka termer insatser ska formuleras har kommit att skapa en 

efterfrågan på denna studie. Det finns en tanke att skapa en kartläggning av det nuvarande 

folkhälsoarbetet med fokus på styrning och organisation inom landstinget, ända ner på 

kommunal nivå, för att ge en övergripande bild kring nuläget med en förhoppning att i 

diskussionsavsnittet belysa idéer för framtida arbete. Det kan tänkas förekomma en risk att 

förändringarna inom de offentliga verksamheterna i Sörmland, det vill säga hur de arbetar 

med styrning och organisation av folkhälsoarbetet, påverkar folkhälsan negativt om inte en 

medveten kartläggning av pågående arbete genomförs och eventuellt fungerar som en grund 

för framtida satsningar. 
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att studera styrning och organisation av folkhälsoarbetet i några 

kommuner i Sörmland. 

3.1 Frågeställningar 
1. Hur har kommunen organiserat sitt folkhälsoarbete?  

2. Hur ser styrningen ut och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltning? 

3. På vilket sätt följs folkhälsoarbetet upp? 

4 METOD 

4.1 Studiedesign 

En kvalitativ forskningsdesign innebär i detta fall att materialet samlas in vid ett enda 

tillfälle, genom semistrukturerade intervjuer. Metodvalet i studien utgår från studiens syfte 

att studera styrning och organisation av folkhälsoarbetet i några kommuner i Sörmland. Den 

kvalitativa forskningsstrategin valdes då studien avser att generera i en tolkning av individers 

upplevelser kring ett fenomen, för att kunna förstå och beskriva deras upplevelser genom att 

de får uttrycka sig i ord (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 
Kontakt togs med den strateg inom Eskilstunas kommun som efterfrågan kring ämnet på 

uppsats kom från. Efter en initial kontakt med strategen så fördes ett samtal kring vilka 

kommuner och personer som kunde vara aktuella för studien. Därefter skickades ett mail ut 

till dessa personer av strategen där uppsatsens syfte förklarades och en efterfrågan på 

intervjupersoner uppdagades. Gensvaret blev fem deltagare från olika kommuner i 

Sörmland, samtliga arbetandes inom folkhälsorelaterade frågor, som ville medverka i en 

intervju.  

Studien är därmed baserad på ett avsiktligt urval. Ett avsiktligt urval innebär en grupp 

individer som uppfyller kriterier för vilken erfarenhet som blir relevant utifrån vad som ska 

studeras (Holloway & Wheeler, 2002). Utifrån det avsiktliga urvalet var de sista stegen i 

processen att kontakta deltagarna med ett uppdaterat missivbrev (Bilaga A), missivbrevet var 
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uppdaterat då frågeställningarna justerades. Deltagarna fick sedan ge önskemål om datum 

och tid för intervjun. Intervjutider bokades in.  

4.3 Datainsamling 
Intervjuer är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning. 

Utifrån detta valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod i studien, vilket 

innebär att en intervjuguide följs med specifika teman där intervjupersoner ges friheten att 

svara på sitt eget sätt. Det förekommer en öppenhet för att blanda frågor och ställa 

följdfrågor allt eftersom intervjun fortskrider (Bryman, 2011). En intervjuguide är ett bra 

hjälpmedel vid intervjuer då det ökar objektiviteten i studien när frågorna ställs på samma 

sätt till alla individer (Lundman och Graneheim, 2012). 

Intervjuguiden (Bilaga B) skapades genom att dela upp de frågor som skulle ställas i 

kategorier. Med start i bakgrundsfrågor där en första bild och relation av intervjupersonen 

skapades för att sedan gå över i frågor som speglar det syfte och frågeställningar arbetet 

omfattar (Bilaga B). För att säkerställa att intervjuguiden fungerade som den avsett 

genomfördes en testintervju innan den första riktiga intervjun, detta genom att frågorna 

ställdes till en familjemedlem för att kontrollera hur lång tid en intervju skulle tänkas ta och 

att frågorna uppfattades på det sätt som skulle komma att spegla syftet. Intervjuerna 

genomfördes över telefon och varierade mellan 20-40 minuter. 

Intervjuerna spelades in över telefon och på en plats där varken ljud eller andra 

störningsmoment kunde förekomma. En av intervjuerna genomfördes på fysisk plats utefter 

önskemål av intervjupersonen, detta var i Eskilstuna kommun, i stadshuset. Transkribering 

skedde direkt efter varje intervju för att minimera risken för att glömma bort tonfall, pauser 

och liknande, eller misstolka svar.  

4.4 Analys 

Resultatet analyseras genom en manifest innehållsanalys. Med manifest innehållsanalys 

studeras innehållsaspekten av kommunikationen, med andra ord vad som är synligt och 

uppenbart. Analysförfarandet startade när allt material var transkriberat och utskrivet. 

Textmassan lästes igenom och meningsbärande enheter markerades med 

överstrykningspenna, det vill säga meningar som innehöll något relevant för syftet, 

alternativt frågeställningarna. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan, vilket 

innebär att korta ner texten utan att exkludera poängen i den. De kondenserade meningarna 

kodades sedan med ett eller flera ord, detta för att förklara vad som är kärnan i texten. 

Liknande kodningar fördes sedan in i underkategorier som till slut delades in i 

huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori och kategori i 

den manifesta innehållsanalysen. 

Meningsbärande	enhet	 Kondensering	 Kod	 Underkategori	 Kategori	

För	det	är	ju	det	att	om	det	
hamnar	på	en	förvaltning	så	
stannar	det	där	och	dem	
andra	förvaltningarna	
kanske	inte	är	lika	
intresserade	att	hjälpa	till	
med	frågorna.	Att	det	finns	
någon	central	samordning	
och	det	tror	jag	på,	det	som	
dem	säger.	Det	är	nog	en	av	
nycklarna	till	att	få	det	att	
funka.	

Central	
samordning	i	
kommunen,	
samverkan	
mellan	
förvaltningar	

Centralt	
samarbete,	
alla	
förvaltningar	

Tvärsektoriell	
samverkan	

Organisering	av	
kommunens	
folkhälsoarbete	

… det är direkt till 

kommunstyrelsen som jag 

rapporterar till och när 

det gäller förvaltningar så 

är det… vi har ett 

folkhälsonätverk, där det 

ingår representanter från 

förvaltningarna, nästan 

alla förvaltningar är med, 

jag tror att någon är 

vakant där vi inte har fått 

någon representant men 

dem håller väl på med det 

men att det finns liksom 

en särskild arbetsgrupp 

eller nätverk för 

förvaltningarna som är 

mina kanaler utåt i 

förvaltningarna.	

Rapportering	
direkt	till	
kommun-
styrelse,	
folkhälso-
nätverk	skapar	
kommunikation	
för	
förvaltningar,	
kanaler	utåt	i	
förvaltningar	

Kommunik.,	
politik	och	
förvaltning	

Ansvars-
fördelning	och	
decentr.	

Styrning	och	
ansvars-
fördelning	
mellan	politiker	
och	
förvaltningar	

Ja,	vi	gör	ju	
omvärldsanalyser	
naturligtvis.	Dels	så	är	det	
om	man	tittar	på	
omvärldsanalysen,	så	tittar	
vi	på	vad	som	händer	

Omvärldsanalys	
nationellt,	
jämförelser	för	
folkhälsan.	

Omvärlds-
analys,	
jämförelser	

Evidens	och	
omvärlds-
analys	

Uppföljning	av	
folkhälsoarbetet	
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nationellt	och	till	exempel	så	
följer	vi	öppna	jämförelser	
för	folkhälsa	och	tittar	på	
den.	

 

4.5 Kvalitetskriterier 
För att stärka kvalitén i studien har åtgärder för att höja studiens tillförlitlighet och äkthet 

vidtagits. Med tillförlitlighet menas trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet 

att styrka och konfirmera. Då en medvetenhet existerar kring att uppfattningar om den 

sociala verkligheten lätt blir subjektiv har extra ansträngningar vidtagits för att ge en så 

objektiv bild av denna verklighet som möjligt, detta för att skapa en trovärdig och pålitlig 

bild. Exempelvis genom att analysera materialet och numrera intervjupersonerna. Vidare 

motiveras att regler har följts under studiens gång och rapportering av resultat till de som 

delar den sociala verkligheten kring fenomenet förekom så att de kan legitimera att 

verkligheten uppfattatdes korrekt så som den enligt dem är. Detta kallas generellt sett för 

respondentvalidering (Bryman, 2011). De medverkande kommer att få tillgång till resultatet 

och en uppföljning kommer genomföras då författaren är inbjuden till ett nätverksmöte till 

hösten där resultatet kommer att presenteras. Överförbarhet är ett svårt kriterium för den 

kvalitativa forskningen och innebär en möjlighet att generalisera ett resultat (Bryman, 2011). 

Genom att skapa en tät beskrivning av hur tillvägagångssättet sett ut under hela studiens 

gång kan det bedömas huruvida de resultat som framkommit är generaliserbara till liknande 

situationer och sammanhang.  

Tanken i studien är att skapa en generell bild av kommunalt folkhälsoarbete, vilka hinder och 

framtida möjligheter som finns. Vidare motiveras pålitligheten genom att trycka på att en så 

stark transparens som möjligt förekommer och ärlighet var av stor vikt under studiens gång, 

samt en tydlig beskrivning kring hur tillvägagångssättet sett ut. För att styrka pålitligheten 

kan en kollega till författaren granska och undersöka om de teoretiska slutsatserna stämmer 

eller inte, detta var dock inte möjligt att genomföra i denna studie på grund av tidsmässiga 

begränsningar. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att författaren i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna konfirmera att denne agerat så objektivt som möjligt 

under studiens gång. Detta för att säkerställa att alla beslut och initiativ som tagits, tagits i 

god tro. Personliga värderingar och åsikter får inte ha påverkat resultaten (Bryman, 2011). 

För att styrka och konfirmera så lades stor vikt vid att inte påverka intervjupersonernas svar, 

inte dra slutsatser åt dem eller ställa ledande frågor. 

Äkthet innebär en rättvis bild av ett fenomen. Detta förklaras med att erhålla en rättvis bild 

av intervjupersonernas svar och verklighet. Att skapa förståelse för fenomenet i sin sociala 

verklighet för de berörda, hur kontexten ter sig, att en förändring kan ske och ett skapande av 

möjligheter att förbättra åtgärder som kan krävas (Bryman, 2011). Analysen, resultatet och 

diskussionen ämnar beakta detta genom diskussion. 
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4.6 Etiska aspekter 
Det etiska förhållningssättet bör genomsyra alla stadier av en studie. Det anses extra viktigt 

med etik inom kvalitativ forskning då människors privata liv, erfarenheter och åsikter 

studeras. Det är viktigt att bedriva forskningen i syfte att förbättra människors hälsa och inte 

skada dem (Kvale & Brinkmann, 2014) När intervjuerna genomfördes lades extra vikt vid att 

poängtera att det inte fanns några rätta svar utan att en önskan att få dela de intervjuades 

verklighet och åsikter fanns.  

Vetenskapsrådet (2011) beskriver en god forskningssed som ett särskilt ansvar som ligger på 

forskarens axlar. Generellt sett talar de för att forskning ska genomföras med god kvalité, 

forskare ska undvika att påverkas av yttre fenomen samt ta ansvar för att ett förtroende i 

samhället avseende forskning påverkar forskningens framtid. De krav som åligger forskaren 

är likt samhällets etik och normer. Med detta menas att forskaren alltid bör tala sanning, att 

ärligt och medvetet granska och redovisa sitt material samt utöva transparens i förfarandet. 

Det är även viktigt att ha god ordning på allt som berör forskningen, från material till 

dokumentation. Som forskare får du aldrig skada varken individer eller djur, inte stjäla 

någon annans forskningsresultat, samt vara rättvis i din bedömning av andras forskning. Den 

goda forskningsseden har tagits i åtanke under hela studiens gång och en god kvalité har 

konstant eftersträvats. 

Studien genomsyras av de forskningsetiska principerna, dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. De forskningsetiska 

principerna formulerades under en konferens i Helsingfors 1964 och kallades Declaration of 

Helsinki (World Medical Association General Assembly, 1964). Bryman (2011) beskriver 

principerna som grundläggande etiska frågor att beakta främst avseende de personer som 

medverkar i studien. Det är forskarens plikt att ansvara för att de medverkande informeras 

om syftet med forskningen, att medverkande är frivilligt och intervjupersonen kan och får 

avbryta sin medverkan om denne så önskar. Forskaren bär även ansvar att behandla allt 

material med sekretess så att ingen obehörig kan ta del av det, samt att endast använda 

materialet i forskningens syfte. Studien tar hänsyn till de etiska principerna då 

intervjupersonerna informeras om studiens syfte genom ett missivbrev, samt hur resultatet 

kommer att användas och behandlas under insamling och analys. Det poängterades även att 

intervjupersonen är anonym och att denne när som kan avsluta sin medverkan i studien. 

Detta förmedlades även muntligt innan intervjuerna spelades in och de informerades då att i 

och med start av inspelningen godkänner individen sin medverkan. Materialet förstörs efter 

att uppsatsen godkänts och har endast använts i studiens syfte. 
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas enligt de frågeställningar som studien omfattar; organisation av 

kommunernas folkhälsoarbete, styrning och ansvarsfördelning mellan politiker och 

förvaltningar, samt uppföljning av verksamheterna. 

5.1 Organisation av kommunernas folkhälsoarbete 

5.1.1 Utbildningsbakgrund och erfarenhet 

Kommunerna har valt att organisera folkhälsoarbetet på olika sätt, där folkhälsofrågor har 

större plats i vissa och mindre plats i andra kommuner. Det skiljer sig i utbildning och 

erfarenhet hos intervjupersonerna. Majoriteten har befattningen strateg, men vissa har även 

mer utredande och kartläggande uppgifter i sin roll. De akademiska meriter som 

framkommer varierar från nutrition, till folkhälsovetare, statsvetare och biolog. Utöver detta 

besitter individerna ett brett spektrum av erfarenhet avseende folkhälsoarbete. Det 

framkommer att en generell upplevelse är att arbete med folkhälsofrågor har bedrivits utan 

att nödvändigtvis kallas för folkhälsa. Tidigare erfarenheter är folkhälsochefspositioner, 

arbete för folkhälsocentrum, forskning inom olika områden, idrottsrelaterat arbete, 

projektanställningar, miljöarbete och någon enstaka inom utbildningsväsendet.  

”… det är väl klart att jag kommit i kontakt med frågorna men inte på det sättet att jag 

kunnat ägna mig åt frågorna men jag har kommit i kontakt med dem i och med att jag 

genom statsvetenskapen har jobbat som samhällslärare så måste man vara bred.” 

(IP1) 

5.1.2 Rollbeskrivning och arbetsuppgifter 

Inom kommunerna varierar rollbeskrivningarna och arbetsuppgifterna. Det alla har 

gemensamt är titlar så som strateg och samordnare. En individ arbetar med folkhälsofrågor 

på 100 procent, medan majoriteten arbetar med det på 50 procent och resterande procent 

utgörs av andra arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter så som utredning och projektledning är 

vanligt förekommande. Beroende på kommun så har folkhälsoarbetet olika inriktningar och 

det som framkommit är allt från frågor kring alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT-

frågor), till måltidsplanering och miljöarbete.  

5.1.3 Tvärsektoriell samverkan 

På landstingsnivå samordnas ett par gånger under året ett folkhälsonätverksmöte där 

intervjupersonerna medverkar. Detta ger dem en möjlighet att få en överblick i hur 

folkhälsoarbetet bedrivs i de olika kommunerna och landstinget blir uppdaterat kring det 

folkhälsoarbete som pågår.  



 

 15 

”Ja, vi har ju det här nätverket som landstinget håller i. För kommunerna. Och det har 

jag, tycker jag har varit väldigt bra för min del och få träffa de här personerna och få ta 

del av deras erfarenheter och projekt och det är inspirerande så.” (IP2) 

Det framkommer i resultatet att vissa kommuner har fler som arbetar med folkhälsofrågor i 

andra förvaltningar men övergripande sett är det intervjupersonen i sig. Majoriteten 

upplever sig bära ansvaret för folkhälsofrågor i samråd med politiken. De uttrycker att 

politiken, mest frekvent kommunstyrelsen, sätter ton för folkhälsoarbetets inriktning och vad 

som ska prioriteras.  

”… alltså, som folkhälsoarbetare, du är ju en generalist. Du blir involverad i många 

olika frågor, du sitter med i olika arbetsgrupper, som sakkunnig och ibland så driver 

du vissa grupper. Och jag kan tycka att väldigt mycket tid går åt administration, alltså 

att skriva minnesanteckningar och förbereda möten och såna saker.” (IP4) 

5.1.4 Kompetensbehov inom kommunerna 

Upplevelser kring vad för kompetens som behövs inom kommunerna för att arbeta med 

folkhälsa på ett framgångsrikt sätt varierar. Några intervjupersoner anser att folkhälsofrågor 

måste integreras i allt arbete som pågår inom kommunen och att det är väldigt viktigt med 

tvärsektoriell samverkan. Ansvaret behöver med andra ord ligga på alla inom kommunen. 

Några intervjupersoner anser att det krävs en specifikt utsatt tjänst där en folkhälsovetare 

eller annan kunnig inom området befinner sig och arbetar aktivt med folkhälsofrågor.  

”Vi har ju flera såna områden men jag tror att den förståelsen som man får av 

utbildningen alltså man får ju det här tvärvetenskapliga och också metoder hur man 

arbetar med den här sortens frågor som ofta är tvärsektoriella, man behöver ha den 

kunskapen och kompetensen så jag tror att vi skulle behöva ha flera folkhälsovetare i 

kommunen faktiskt.” (IP4) 

5.2 Styrning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltningar 

5.2.1 Politiskt styre och folkhälsa 

Det politiska styret varierar i kommunerna men övergripande är det borgligt styre. Bortsett 

från två kommuner där alliansen styr och i en kommun där både alliansen och oppositionen 

styr gemensamt. Intervjupersonerna upplever det politiska styret ha stor påverkan på hur 

folkhälsofrågor bedrivs och hanteras. Generellt sett urskiljer de flesta att ett övergripande 

mål för jämlik hälsa och en frisk befolkning förekommer oavsett politiskt styre. Skillnader i 

prioriteringar upplevs beroende på styre och i vissa fall även vilken person inom partiet som 

engagerar sig för frågorna. Detta på grund av utbildning eller avsaknad av utbildning inom 
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det folkhälsovetenskapliga området samt om det förekommer något personligt intresse för 

frågorna.   

”Det har ju jättestor påverkan. Dels på där det ju, när det gäller folkhälsa så är ju alla 

partier överens om att man vill att befolkningen ska må bra såklart. Men sen så är det 

ju, man driver ju sin politik också såklart. Och framförallt skulle jag nog säga 

framförallt beroende vem som är utsedd från partiet vem det är som sitter med i 

nämnden eller ja, vilken grupp vi nu är pratar om att det har jättestor påverkan 

upplägget på arbetet. Just om man är införstådd i frågorna eller om man har en annan 

prioritering som man vill lägga sin tid på. Det påverkar jättemycket.” (IP5) 

5.2.2 Ansvarsfördelning och decentralisering 

Majoriteten av intervjupersonerna anser politiken bära det yttersta ansvaret för 

folkhälsofrågorna. De uttrycker att ansvaret decentraliseras genom att det övergripande 

målet för en god och jämlik hälsa sätter ton för politikens formulering av mål för folkhälsan. 

Dessa direktiv genomsyrar sedan landstingets arbete och påverkar hur kommunerna arbetar 

med folkhälsa. Varje kommun formulerar egna handlingsplaner och formulerar hur de rent 

konkret ska arbeta med folkhälsa. Alla intervjupersoner är ense om att arbeta för att minska 

hälsoklyftorna i samhällena.  

”Sen ser ju jag det som att ytterst så är det ju politiken som är ansvariga för 

folkhälsoarbetet i kommunen. Det är dem som lägger en politisk prioritering på hur vi 

ska arbeta.” (IP5) 

5.3 Uppföljning av folkhälsoarbetet 

5.3.1 Handlingsplaner och policydokument 

Handlingsplaner och policydokument förekommer i alla kommuner inom Sörmland, det 

varierar dock i antal och vad de antas ha för effekt på folkhälsan. En kommun har inga 

uttalade planer eller policydokument utan arbetar utifrån riktlinjer för folkhälsoarbetet som 

formulerats i kommunen. En kommun arbetar med framtagande av en strategi och 

handlingsplan för ANDT-frågor och en annan arbetar med att baka in folkhälsofrågor i redan 

befintliga förvaltningsdokument. En av intervjupersonerna beskriver hur alla förvaltningar 

arbetar under tvåårsperioder med olika handlingsplaner med diverse inriktningar. En annan 

berättar om en strategiskt politisk plan på lång sikt, mål för social uthållighet och hur de vill 

minska hälsoklyftorna för en mer jämlik hälsa.  

”Jämställdhetsfrågor, interkulturella frågor, brottsförebyggande osv så att det finns 

både långsiktig strategi som är politisk och nu har vi tagit fram en plan för jämlik 

hälsa och social uthållighet.” (IP4) 
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5.3.2 Omvärldsanalys och evidens 

Vad avser evidensbasering och omvärldsanalyser skiljer det sig en aning mellan 

kommunerna. Samtliga kommuner arbetar med omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Det 

varierar dock hur ingående arbetet genomförs och i vilket syfte det genomförs, detta 

beroende på kommunens storlek i sig. En kommun nämner att de bedriver 

omvärldsbevakning gentemot internationella och nationella mål och satsningar, de 

resterande ser folkhälsonätverksmötet som en form av omvärldsbevakning, då nationellt. 

Evidensbaserade insatser genomförs då de handlingsplaner och policydokument som 

används är baserade dels på sådant som fungerat förr, men även på statistik från andra 

aktörer. Det vill säga exempelvis statistik på sjukdomsbörda eller Liv & hälsa ung-

undersökningar. En kommun använder även sin egen statistik som grund när insatser 

prioriteras och formuleras.  

”Ja, vi gör ju omvärldsanalyser naturligtvis. Dels så är det om man tittar på 

omvärldsanalysen, så tittar vi på vad som händer nationellt och till exempel så följer 

vi öppna jämförelser för folkhälsa och tittar på den.” (IP4) 

Några kommuner motiverar användningen av evidensbaserade insatser genom att de inte ska 

använda kommunala monetära medel för insatser som inte fungerar. 

”Når vi fram, hur mycket når vi fram? Sen får man ställa det till är det värt att 

fortsätta så vi når fram litegrann, ja eller nej. Så det känns viktigt. Det vi ska göra som 

liten kommun är att vi har inte råd att använda oss av metoder eller verktyg som inte 

är verksamma på ett sätt.” (IP3) 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Studiedesign 

Det är viktigt att ha i åtanke att kritiken av kvalitativ forskningsmetodik generellt sett har sitt 

ursprung i den kvantitativa forskningens åsikt. Det har sedan en tid tillbaka debatterats 

mellan de två forskningslärorna vilken som bidrar mest till forskningen. Kring den kvalitativa 

forskningsmetodiken debatteras det kring den upplevda subjektivitet, samt hur forskarens 

personliga relation till intervjupersonerna eventuellt påverkar resultatet. Det argumenteras 
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även att replikeringsmöjligheter försvåras genom kvalitativ forskningsmetodik då den kan 

vara beroende av forskarens tolkningar av ett fenomen. Detta i samband med den 

ostrukturerade metodiken kan göra det svårt att upprepa med samma resultat. Det 

underlättar då inte att det föreligger en svårighet i att vara helt transparent som kvalitativ 

forskare då det inte alltid klart och tydligt framkommer hur metoden och analysen 

genomfördes. Det kan även argumenteras att den bristande replikationsmöjligheten skapar 

en svårighet i generalisering av resultatet (Bryman, 2011).  

Utifrån dessa uttryckta svårigheter kring kvalitativ forskningsmetodik kan det dock undvikas 

att hamna i de fällorna som nämnts genom att lägga extra fokus på transparens och att som 

forskare ha i bakhuvudet att objektivitet är viktigt under hela studiens gång. Genom att gå in 

i nya studier med en förväntan, snarare än åsikter kring det sociala fenomenet och dess 

yttringar, kan transparensen öka. Det kan även argumenteras att det finns styrkor i kvalitativ 

metod, exempelvis kan det förekomma en förmåga att studera olika sociala processer, 

mönster och fenomen över tid. Det kan med andra ord genom kvalitativ metodik gå att 

studera sociala fenomen som kan vara svåra att mäta rent konkret. Det kan även ses som en 

styrka att en utveckling och förändring ligger i fokus, speciellt då det handlar om sociala 

fenomen som inte kommer i bestämd form utan påverkas av kontexten. Utifrån ovant nämnt 

att en mer ostrukturerad form av datainsamlingmetod kan vara ett problem inom 

forskningsmetodiken kan det även vara en styrka. Så ostrukturerade datainsamlingsmetoder 

som möjligt skapar möjligheter för fenomenet att te sig som naturen i det ämnar. Det kan 

även ses som en styrka att i en mer ostrukturerad insamlingsmetoden kan, till skillnad från 

den kvantitativa mer styrda forskningen, ge en chans för forskaren att ändra på saker under 

tidens gång (Bryman, 2011). Som ett komplement till intervjustudien kan en 

dokumentanalys, där kommunernas policy- och styrningsdokument analyseras, tänkas 

komplettera resultatet och ge en mer varierad bild och större förståelse för kommunernas 

arbete. På grund av begränsad tid var dock inte detta möjligt. 

6.1.2 Urval 

Valet av ett avsiktligt urval baserades på en önskan att skapa en överenstämmelse mellan de 

forskningsfrågor som förekommer i studien och de individer som kunde tänkas svara på dem. 

En återkommande diskussion inom urvalsmetodik är den teoretiska mättnaden. Hur många 

individer behöver intervjuas innan teoretisk mättnad uppstår. Det underlättar inte heller att 

det inte förekommer några kriterier för när en teoretisk mättnad har uppstått (Bryman, 

2011). En diskussion kan föras kring den teoretiska mättnaden i denna studie då 

intervjupersonerna valdes ut av uppdragsgivaren och det var begränsat med tid för 

datainsamling. Det anses en som en styrka att uppdragsgivaren valde intervjupersonerna då 

de blev högst relevanta för studiens syfte och öppnade dörrar som kanske hade varit 

svåröppnade utan uppdragsgivarens hjälp. Det kan dock argumenteras för att valet av 

intervjupersoner påverkade resultatets karaktär. Den teoretiska mättnaden upplevs 

någorlunda såväl, eftersom intervjupersonerna ändå svarade ungefärligt inom samma ramar 

genom intervjuprocessernas gång. Det kan dock diskuteras om det hade framkommit fler 

delar som kunde bidragit till resultatet om intervjupersonerna var fler, eller om tiden för 

datainsamlingen var längre. 
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6.1.3 Datainsamling 

Det går att diskutera både för- och nackdelar med intervjuer som datainsamlingsmetod. Det 

kan argumenteras för att det ger möjlighet för intervjuaren att få tillgång till människors 

tankar och eventuellt känslor, men att det föreligger en risk att det förekommer ett gap 

mellan vad individer säger att de gör och vad som faktiskt sker. Det kan även diskuteras 

huruvida de intervjupersoner som medverkar medvetet, eller omedvetet, vinklar sina svar så 

som denne upplever sig intervjuaren vilja ha dem. I denna studie upplevs det som positivt att 

intervjuerna skedde över telefon för att intervjuarens inflytande på svaren då kan minska. 

Nackdelen med telefonintervjuer kan vara att förtroendet mellan forskare och intervjuperson 

inte får lika stor plats som ett verkligt möte hade skapat. Detta då det kan tänkas uppstå en 

mer förtroendefylld relation i ett möte ansikte mot ansikte, då minspel och kroppsspråk 

skulle kunna påverka känslor. Det kan vara en fördel att komplettera intervjuer med 

observationsstudier för att minska risken för detta. Som forskare bör det även tas hänsyn till 

att intervjun sker i ett sorts vakuum som inte inkluderar den verkliga kontexten, den är med 

andra ord separerad och opåverkad av kontexten vilket kan påverka trovärdigheten i 

resultatet. Det finns dock en rad goda anledningar att välja intervjuer som 

datainsamlingsmetod, exempelvis föreligger en flexibilitet för författaren där möjligheten ges 

att följa upp och få en förklaring på vad som talats kring (Holloway & Wheeler, 2002). 

6.1.4 Analys 

Det är viktigt att beakta att kvalitativ metodlära inte erhåller strikta regler för 

analysförfarande så som kvantitativ metod gör. Det finns inga specifikt uttalade metoder 

utan snarare riktlinjer kring hur analysförfarandet ska genomföras i en kvalitativ studie. Det 

är dock viktigt med en analys av det subjektiva datamaterialet som samlas in under 

intervjuerna, dels för att få en sorts objektivitet som rent konkret kan svara på syftet och 

frågeställningarna, men även för att se till att det intervjupersonerna sagt presenteras på ett 

korrekt sätt. Studien utgår från den analysmetod som ansågs skapa den mest rättvisa bilden 

av resultatet. Det är viktigt att förstå att analysförfarandet inom kvalitativ forskning ämnar 

att bidra till aktuella debatter inom områden, inte ge konkreta svar i form av en bestående 

teori kring ett fenomen. På grund av folkhälsoarbetets dynamiska karaktär inom kommunal 

sektor blir detta extra viktigt då studien inte syftade att ge svar på vad som är rätt eller fel 

avseende folkhälsoinsatser. Analys inom kvalitativ forskning används även i syfte att få det 

stora insamlingsmaterialet att ha någon gemensam mening. Genom meningsbärande enheter 

och kodning rensades det ut vad som var av relevans för syftet i texten och vad som var mer 

utfyllnad. Detta innebär inte att kvalitén på texten ska påverkas, utan genomfördes snarare 

för att skapa en tydligare och begripligare bild av resultatet. Det föreligger dock alltid en 

tolkning författarens sida inom kvalitativ forskning, specifikt i analysförfarande, och detta 

bör finnas med i åtanke hos författaren under processens gång men även som granskare av 

denna studie (Graneheim & Lundman, 2003). Det kan diskuteras huruvida analysen 

genomfördes helt i enlighet med vad Graneheim och Lundman (2003) föreslår. Analysen 

följer ramverket då det genomfördes kodning, som fördes in i underkategorier och sedan 

kategorier. Det skiljer sig dock i att underkategorierna och kategorierna var förutbestämda då 

analysen genomfördes i syfte att finna svar på frågeställningarna som i sin tur speglade syftet. 
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Tankar som uppstår är om det är möjligt att analysera kvalitativ data förutsättningslöst om 

det inte förekommer något ramverk i form av exempelvis frågeställningar och syfte från 

början, styrs då inte analysen endast av författarens personliga intresse och åsikter. De 

riktlinjer som finns för kvalitativ dataanalys kan anses bristfälliga och vidareutveckling av 

dem kan komma att vara aktuellt för att skapa största möjliga utrymme för förutsättningslösa 

analyser och mindre påverkan från författaren.  

En analys kan genomföras genom att endast se till vad som står, alternativt ”läsa mellan 

raderna”. Vad säger individer, eller vad menar individen när denne säger på ett visst sätt. Det 

går inte att helt komma ifrån att författarens tolkning i analysen kommer genomsyra 

analysförfarandet. Trots tolkning behöver det dock inte föreligga värderingar eller åsikter i 

analysen. Det kan diskuteras huruvida en personlig tolkning från författaren påverkar 

resultatet av analysen negativt eller positivt, då det fortfarande föreligger viktigt att bibehålla 

objektiviteten så långt det går. Däremot kan det ses svårt att analysera en text kring ett socialt 

fenomen utan att tolka på något vis. En analys valdes som endast syftar till att utläsa vad som 

står, utan att ”läsa mellan raderna”, då det ansågs stärka objektiviteten i studien och minska 

forskarens påverkan i form av eventuella personliga tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det kan även diskuteras kring huruvida en ”beställare” av studien påverkat dess karaktär. 

Rimligtvis har syftet och frågeställningarna styrts utifrån vad som det efterfrågats en studie 

kring. Det upplevs inte att studiens genomförande eller resultat har påverkats av detta då det 

inte har pågått några diskussioner eller något samarbete mellan författare och beställare 

under studiens gång.   

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Det förs diskussioner kring kvalitetskriterier inom kvalitativ forskningsmetodik. Dels att det 

förekommer en rad olika uppsättningar och att det inte är konkret vedertaget vilka som är 

passande för metoden. Det kan å ena sidan argumenteras att de kriterier som förekommer 

för kvantitativ forskning kan modifieras och anpassas för kvalitativ forskning, å andra sidan 

kan det te sig mer passande att formulera nya kriterier (Malterud, 2001). Reliabilitet och 

validitet är två sådana begrepp som valdes bort till förmån för tillförlitlighet och äkthet som 

ansågs vara mer adekvata för studien. I synnerhet kan begreppet validitet anses orelevant för 

kvalitativ forskning då det är ett begrepp som används för att studera huruvida det som 

avsetts mätas faktiskt mätts. Vilket inom kvalitativ forskningsmetodik kan anses orelevant då 

det inte är kvantitativa termer som diskuteras (Bryman, 2011). Här ska det lyftas att validitet 

som begrepp valdes bort på grund av att det inte avsågs mätas något i denna studie. Det kan 

argumenteras att kvalitativ forskning skapar en möjlighet för öppen reflektion, ifrågasättande 

och reflekterande processer kring resultaten. Utifrån denna reflektion anses det viktigt att 

säkerställa kvalitén i kvalitativa studier genom att kunna se resultatet ur olika synvinklar. Att 

våga vara kritisk och att våga motsätta sig sina egna åsikter och värderingar. Med andra ord, 

att våga vara öppen för att det kan existera flera sanningar och inte bara min egen. Då det 

från början inte existerade någon direkt verklighet för författaren i relation till ämnet så 

underlättade det för öppenheten i reflektionerna. Att säkerställa kvalité inom sin forskning 

handlar inte om att övertala andra att ett resultat är en sanning, utan att öppna upp för 

diskussion och skapa en möjlighet till att reflektera kring resultatet för framtida 
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forskningsfrågor (Malterud, 2001). Studien anses vara överförbar till liknande sammanhang 

då författarens ansträngde sig till det yttersta för att beskriva metoden så väl som möjligt. Det 

kan dock skilja sig i resultat då det ändå handlar om sociala verkligheter och intervjuer kan 

aldrig ge exakt samma svar då olika individer besvarar dem. En reflektion kring framtida 

forskning inom området återfinns senare i studien under rubrik förslag till vidare forskning. 

6.1.6 Etiska aspekter 

Det upplevs inte ha varit några problem kring de etiska principerna och dess applicering 

under studiens gång. Det presenterades tydligt information både skriftligt genom 

missivbrevet och muntligt innan transkribering av intervjuerna, vilket de medverkande 

förstod och godkände. Det upplevdes som en utmaning att för första gången formulera en 

intervjuguide och hur frågorna bör formuleras för att ge intervjupersonerna möjlighet att 

vara så reflekterande och ärliga de önskade. Det undveks medvetet att ställa frågor som kan 

tänkas inkräkta på intervjupersonernas privatliv. Det kan även diskuteras huruvida 

personliga intervjuer i verkliga rum hade gett annorlunda utslag på resultatet än vad 

telefonintervjuer gjorde. Det kan tänkas ha påverkat författarens upplevelse av 

intervjupersonernas svar och eventuellt gett andra dimensioner till vad som framkom i 

resultatet. Det var även en utmaning att ställa frågor utan att känna att intervjupersonen 

ställdes mot väggen, när det i vissa fall framkom att de gärna hade velat kunna arbeta mer 

med frågorna än vilka möjligheter som ges exempelvis. Det kan diskuteras huruvida det 

genom det gemensamma mailet till alla där information kring studien och en förfrågan om de 

ville medverka genererade i en känsla av grupptryck, där de berörda eventuellt upplevde sig 

skyldiga att ställa upp. I hanteringen av materialet som framkom i analysen så säkerställdes 

sekretessen utifrån konfidentialitetskravet hos varje individ genom att deras mobilnummer 

raderades, samt de mailkonversationer som berörde studien och dess syfte. Det var även i 

enlighet med detta krav som personerna kodades och inga citat skrevs ut kring 

rollbeskrivningar vilket kunde ha röjt anonymiteten. Under diskussionen kring etiken 

framkom det i litteraturen att inga namn får stå på transkriberingsmaterialet, vilket missades 

och förekom för att kunna strukturera och ha ordning på materialet, men ingen annan hade 

tillgång till det så antagandet är att detta inte hade någon konsekvens (Bryman, 2011).  

Fortsatt kan en diskussion lyftas enligt de kriterier Bryman (2011) presenterar kring huruvida 

forskningen skadat något, om samtycket brast, om det har inkräktats på någons privatliv eller 

förspeglats information alternativt undanhållts. Med återknytning till den goda 

forskningsseden är inget av detta nämnt något som förekommit under studiens gång.  

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Organisation av kommunernas folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbetet organiseras olika i kommunerna, å ena sidan kan det bero på storleken på 

kommunen, å andra sidan hur hälsans spridning ser ut i kommunerna och vilka områden 
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som prioriteras. Det arbetas en del enligt de sociala determinanterna som WHO (2016) lyfter 

fram, men inte enligt de rekommendationer de satt att hälsa ska gå att mäta rent konkret 

(1946). Det skulle gå att fokusera mer på att arbeta tillsammans, i enlighet med Ottawa 

Charter som är formulerad av WHO (1986). Att samverka i formuleringen av flera strategier, 

samt att arbeta på flera nivåer samtidigt har en god möjlighet att skapa effektivitet och 

samhällsengagemang inom folkhälsofrågor. Det kan argumenteras för att samhällets 

delaktighet i planering och även en åsikt kring de beslut som tas genererar i sunda attityder 

gentemot samhällets organisering (Jackson, Perkins, Khandor, Cordwell, Hamann & Buasai, 

2006). Det kan argumenteras för tvärsektoriell samverkan av många anledningar, fortsatt 

lyfter Jansson och Tillgren (2011) att nätverkande kan skapa en kunskapsgenerering och öka 

informationsöverföring. Det tvärsektoriella arbetet kan stärkas ytterligare i kommunerna 

genom att diskutera mer, snarare än att presentera vad som pågår i varje kommun, på de 

nätverksmöten som anordnas två gånger om året. Övergripande arbetar kommunerna enligt 

det övergripande folkhälsomålet, men sedan skiljer det sig mycket i prioriteringar och 

angreppssätt. Det upplevdes svårt att urskilja exakt hur det nationella målet för folkhälsa 

genomsyrade arbetet mer än att de visste om att det ska göra det men självklart så verkar alla 

insatser för att förbättra folkhälsan i enlighet med målet för en god och jämlik hälsa. 

Däremot kan det diskuteras huruvida en förbättrad samverkan mellan förvaltning och 

politiker kan skapa en tydligare målbild kring praktisk tillämpning av folkhälsomålet med 

dess områden. Problematiken som uppstår är diffushet kring mål och vad som ska 

prioriteras, vem bär ansvar för vad och följden blir att det bromsar folkhälsoarbetet i 

kommunerna. De olika prioriteringarna i kommunerna kan tänkas bero på storleken på 

kommunen, vilket inte är en helt ologisk slutsats då storleken på kommunen kan ha en 

relation till avsatta medel för insatserna. Då avsatta monetära termer kan vara svåra att 

påverka kan förtydligade mål för folkhälsoinsatserna, där politiken och kommunen står på 

samma sida, vara mer kostnadseffektiva. Fortsatt går det att diskutera folkhälsoarbetets 

karaktär utifrån utbildning och erfarenhet, vilket intervjupersonerna själva lyfter, att de har 

olika synsätt och tillvägagångssätt beroende på bakgrund. En styrka i detta kan vara att det, 

genom exempelvis nätverksmötena, kan ske ett utbyte av kunskap och kompetenser där det 

kan läras av varandra. En svaghet i de olika synsätten och tillvägagångssätten är att 

folkhälsoarbetet blir spretigt och den röda tråden som bör löpa mellan landstingets 

övergripande mål och kommunernas arbete blir svag. Detta skapar ett ännu större behov av 

en öppen diskussion kring kompetensbehov inom kommunerna, i samband med goda 

resurser och starka mål vilket kan ge ett effektivare folkhälsoarbete. Jämfört med tidigare 

forskning går det att urskilja hur kommunerna arbetar på ett bra sätt med lokala aktörer, de 

baserar insatser på statistik kring hälsan i befolkningen och gör mycket insatser genom 

policydokument- och handlingsplaner. Detta anses vara en styrka kommunerna som ingår i 

studien besitter, där en vidareutveckling skulle kunna ske för ett ännu mer lyckosamt arbete 

där mer fokus kan läggas på uppföljning av insatser och evidensbasering. Att resursbrist 

skulle påverka folkhälsoarbetet negativt yttrades av flertalet respondenter, då de upplevde sig 

vilja göra mycket men ha lite tid och många andra uppgifter (Jansson & Tillgren, 2010). 
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6.2.2 Styrning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltningar 

Det går att urskilja dels nätverksstyrning, men även en hel del av det så kallade ”stupröret” i 

kommunerna (Hertting & Vedung, 2009), då en stor del av ansvaret är decentraliserat ut i 

kommunerna, men det är fortfarande politikerna som sätter tonen och disponerar medlen för 

folkhälsoarbetet. Det går alltså att urskilja att flera styrningsformer verkar samtidigt, vilket 

inte är helt ovanligt inom svenskt statsskick (Jansson, Tillgren & Fosse, 2011). Som resultatet 

visat anser majoriteten av intervjupersonerna att det yttersta ansvaret ligger på politikerna, 

detta går i enlighet med vad WHO (1946) betonar att statens roll är avgörande för 

folkhälsoarbetet. Det kan diskuteras om det föreligger en risk att beroende på folkvald 

regering kan personliga intressen avgörande om folkhälsa får sin plats i politiken eller inte, 

detta kan dock ses som en fråga för statsvetenskapen. Vilket kan skapa en intressant 

tankegång kring huruvida kommunikation mellan statsvetare och folkhälsovetare kan vara en 

nyckel till ett framgångsrikt framtida folkhälsoarbete. Hertting och Vedung (2009) 

argumenterar för ett holistiskt perspektiv där folkhälsa arbetas med av alla samhällsaktörer 

genom olika angreppssätt med olika prioriterade områden, de vill betona samverkan. Detta 

kan argumentera för vikten av utbildning och erfarenhet inom folkhälsovetenskapen, för att 

sträva efter samma mål med överensstämmande syn på hälsa behöver de som berörs av 

arbetet veta vad folkhälsa innebär. Om de som arbetar med folkhälsa inom kommunerna inte 

besitter utbildning eller erfarenhet av folkhälsoarbete blir det svårt att kommunicera kring 

frågan med politikerna. För att sedan sprida ut frågan i de befintliga förvaltningarna 

uppkommer även där tankar kring hur kompetensen ska spridas för en gemensam bild. Det 

kan även argumenteras att folkhälsa är ett brett ämne, vilket personligen startar tankegångar 

kring hur detta ska gå att integrera i befintliga verksamheter. Kan arbetsbördan bli för stor? 

Eventuellt kan det förekomma en risk att utan extern samordnare med övergripande ansvar 

så kommer frågorna att suddas ut i den stora bilden och då är det svårt att se vilka mål som 

satts samt att följa upp dem för att se eventuell effekt. Det ansågs svårt att se en tydlig 

koppling mellan det övergripande målet i Sörmland att minska antalet rökare och de med 

högt blodtryck och kommunernas eget arbete. Det var inte heller något som nämndes under 

intervjuerna och det kan innebära en kommunikationsbrist mellan landsting och kommuner. 

För att åtgärda detta så kan det genom nätverksmötena, genom en utveckling av 

kommunikationen mellan aktörerna, kunna vara en början för att främja strävandet efter 

samma mål och skapa en tydligare röd tråd i folkhälsoarbetet som bedrivs både av landsting 

och kommuner. Jämfört med tidigare forskning upplevdes det även oklart vad målen för 

folkhälsoarbetet var vilket försvagade kommunernas arbete. Genom att stärka resurserna för 

folkhälsoarbetet i kommunerna och förtydliga målen skulle nog arbetet kunna bli mer 

framgångsrikt och ge mer effekt. Den nationella politiken för folkhälsa genomsyrar 

kommunernas arbete då de eftersträvar en god och jämlik hälsa, på lika villkor, detta ses som 

en styrka då det ger en legitim grund för folkhälsoarbetet. Att media skulle påverka 

folkhälsoarbetet i kommunerna var ingenting som framkom i resultatet (Jansson & Tillgren, 

2010). 
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6.2.3 Uppföljning av folkhälsoarbetet 

Handlingsplaner och policydokument används flitigt inom kommunerna, evidensbasering 

och omvärldsanalys skiljer sig en del dock. Tankar kring detta kan vara att kommunens 

storlek spelar roll, vilka ekonomiska medel och hur mycket tid som disponeras för insatser 

inom folkhälsan. Detta kan te sig helt naturligt i enlighet med Jansson och Tillgren (2011) 

som även de diskuterar att ekonomiska incitament generellt sett avgör om en insats ska 

genomföras, i ett samhälle där kostnadseffektivitet konstant är på tapeten. Prioriteringarna 

på vad planerna och dokumenten handlar om styrs i första hand av hälsoläget i kommunerna 

och vad som prioriteras. Detta kan vara positivt då en försäkring kring att de utsatta 

grupperna i samhället prioriteras, men även viktigt att det genomförs på rätt sätt. 

Evidensbasering på arbetet motiveras genom ekonomiska anledningar. En personlig 

reflektion är att folkhälsans subjektiva karaktär, som tidigare nämnts, kan gynnas och 

legitimeras av att skapa en evidensbas för allt arbete. Vidare kan evidens och varför det är 

viktigt att använda styrkas av Mittelmark, Fosse, Jones, Davis och Davis (2005) som 

diskuterar hur insatser bör formuleras hälsofrämjande för att lyckas, men även att 

evidensbaseringen kan skilja sig beroende på vilken typ av insats som genomförs. En tanke 

på komplement till detta är som nämnt i början av arbetet kring tidigare forskning av 

Jansson och Tillgren (2010) lyfter att lokala aktörer, hälsostatistik och vad som hänt i 

omvärlden kan fungera som en bra bas som stärker arbetet med folkhälsan. Flera uttryckte 

att folkhälsokompetens eller motsvarande behövs inom kommunerna, vilket även Fosse 

(2014) betonar då stöd för kompetens kan öka kapaciteten hos politikerna. Då styrks återigen 

vikten av kommunikation, samverkan och att arbeta tillsammans för att främja hälsan. Det 

tycks återkomma och genomsyra hela arbetet att kompetensbehov, gemensamma mål, 

samverkan och kommunikation avgör om folkhälsoarbetet inom landstinget och 

kommunerna ska lyckas eller inte. Jämfört med tidigare forskning går det att urskilja ett 

skiftande fokus från att arbeta med beteende- och livsstilsfaktorer till att arbeta mer 

övergripande med bestämningsfaktorerna för hälsan. Detta anses positivt då folkhälsa på 

kommunal nivå handlar mer om övergripande faktorer och vad som påverkar hälsan, mindre 

om individuella val av livsstil och beteende (Jansson & Tillgren, 2010.)  

6.2.4 Teoretisk reflektion 

Weick’s Health Communication Theory som valdes för denna studie är en av fler som kan 

tänkas bidra positivt som verktyg för eventuellt arbete med kommunikationen mellan 

samhällsaktörerna. Då det tvärsektoriella arbetet skulle kunna förbättras, trots att det 

yttersta ansvaret anses ligga på politiken, kan kommunikation främjas mellan aktörerna. 

Detta för att undvika att folkhälsa blir en fråga som ligger på en person eller en förvaltning, 

istället för något som genomsyrar alla beslutsfattningsorgan då det är högst relevant för allt 

vi gör i våra samhällen. En ökad fokus på kommunikation kan exempelvis ha en ingång i de 

nätverksmöten som Sörmlands landsting håller i, där det går att diskutera ännu mer hur det 

går att stärka varandra och även vilka hinder och möjligheter som förekommer i nuet. De 

enkäter som skickas ut till befolkningen är ett exempel på ett bra sätt att kommunicera med 

populationen, samt främja ett mer aktivt medborgarskap. Genom att använda sig av 

exempelvis denna teori kan tydligare gemensamma mål formuleras, en tydligare effekt 
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utläsas av de insatser som genomförs, samt skapa en form av evidens på vad som görs. Teorin 

går väl ihop med de internationella och nationella målen kring vikten av samverkan. 

 

7 SLUTSATSER 

• Vad avser organisering av folkhälsoarbetet så arbetar de fem medverkande 

kommunerna i Sörmland med folkhälsa på olika sätt då olika områden prioriteras 

beroende på exempelvis hälsoläget i kommunen. Alla kommuner arbetar 

hälsofrämjande och ser hälsa ur ett holistiskt perspektiv. 

• Avseende styrning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltningar anses 

ansvaret för folkhälsofrågor ligga hos politikerna och det politiska engagemanget är 

enligt respondenterna avgörande för folkhälsoarbetet. Det förekommer 

decentralisering av folkhälsofrågor inom kommunerna där landsting och kommun 

har olika primära ansvarsområden. Landstingets arbete är mer övergripande medan 

kommunerna verkar på en mer koncentrerad nivå. 

• Vad avser uppföljning av folkhälsoarbetet så finns det brister avseende samverkan, 

kommunikation mellan aktörer och tydliga/gemensamma mål. Handlingsplaner och 

policydokument används i samtliga kommuner men det varierar vilken evidens de 

vilar på. Alla kommuner arbetar med omvärldsanalys exempelvis genom 

nätverksmötena som landstinget Sörmland håller i två gånger om året. 

7.1 Förslag till vidare forskning samt praktisk tillämpning 
Resultatet kan ha betydelse för omorganiseringen av folkhälsoarbetet i Sörmland och de nya 

styrmetoderna som skapas. Det kan påverka hur det arbetas med folkhälsa och hur 

samverkan kan komma att se ut mellan kommunerna. Det skulle kunna stärka Sörmlands 

folkhälsoarbete om det prioriterades att arbeta mer med samverkan och kommunikation 

kommunerna emellan, men även mellan kommun, landsting och politik. Kommunerna kan 

komma att gynnas av fler folkhälsovetare inom verksamheterna för ett tydligare och mer 

prioriterat folkhälsoarbete. En fokus på gemensamma mål och en mer röd tråd mellan 

landstingets övergripande mål och kommunernas mål skulle kunna gynna folkhälsoarbetet. 

Ytterligare forskning skulle kunna bedrivas kring hur en bättre samverkan samt 

kommunikation kan främjas och prioriteras mellan kommunerna, men även kommun, 

landsting och politik. Det skulle även kunna forskas kring hur den folkhälsovetenskapliga 

läran och den samhällsvetenskapliga kan frodas och lära av varandra.  
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BILAGA A. 
 

Hej! 

Jag heter Linea Karlsson och läser termin sex på Folkhälsoprogrammet, Mälardalens 

högskola. Jag skriver just nu mitt examensarbete i form av en c-uppsats där Sörmlands 

landsting bidragit med uppsatsförslag på att skriva om styrning och organisation av 

folkhälsoarbetet i Sörmland. Studien omfattar följande frågeställningar: 

1. Hur har kommunen organiserat sitt folkhälsoarbete?  
2. Hur ser styrningen ut och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltning? 
3. På vilket sätt följs verksamheten upp? 

 

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

beräknas ta 30-60 minuter och är enskild. Plats för intervjun kommer att vara din arbetsplas 

och intervjun kommer att spelas in. 

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

uppgifter som samlas in under intervjun kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket 

innebär att du kommer förbli anonym under och efter intervjun. Tillgång till 

intervjumaterialet har jag, min handledare och Sörmlands landsting. Ljudfiler och de 

transkriberade intervjumaterialet kommer att raderas efter att uppsatsen godkänts. 

Examensarbetet kommer att presentera det resultat som framkommit av studien och detta 

kommer att finnas tillgängligt i en elektronisk databas på Mälardalens högskola. Detta arbete 

planeras vara färdigställt i juni 2016. 

Har Du frågor kring något får du gärna höra av dig till mig. 

Med vänlig hälsning, 

Linea Karlsson 

Kontaktuppgifter: 

Mail: xxxxx 

Telefon: xxxxx 
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BILAGA B. 

Vem är jag, vad är syftet med uppsatsen: Jag heter Linea Karlsson och studerar folkhälsa, 
sjätte terminen på Mälardalens högskola. Syftet med den här studien är att studera styrning 
och organisation av folkhälsoarbetet i några kommuner i Sörmland. 

 
Information om samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, samt inspelning och 
materialanvändning. 

Påbörja inspelning av intervjun.  

Bakgrund 

• Vad har du för tidigare utbildning och ev. erfarenhet? 

• Anser du den vara heltäckande eller bristfällig? (Mer av, mindre av?) 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

• Hinner du med det du bör göra? (För lite av/för mycket av?) 

 

Upplevelser kring kommunens folkhälsoarbete 

• Vilka bär ansvaret för folkhälsofrågor i er kommun? 

• Hur har det sett ut förr? 

• Vilka prioriterade områden förekommer just nu avseende folkhälsoarbete i er 
kommun? 

• Används handlingsplaner, policydokument? 

• Hur hålls arbetet uppdaterat och evidensbaserat? 

• Hur tänker du kring hållbarheten i ert folkhälsoarbete? 

• Hur kommuniceras folkhälsofrågor mellan politiker och förvaltningar? 

• Vilket politiskt styre förekommer i kommunen och vad tänker du att det kan ha för 
betydelse för folkhälsan? 

 

Uppföljning och överförbarhet 
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• Följer kommunen upp de mål som sätts för folkhälsoarbetet? 

• Om ja – varför och vad leder det till? 

• Om nej – varför inte och vad leder det till? 

• Anser du att det är viktigt med utbildade folkhälsovetare inom kommuner? 

• Om ja – varför? 

• Om nej – varför? 

• Vilken kompetens behövs? 

• Vad tänker du kring överförbarhet av folkhälsokompetens? (Hur, var, av vem, på 
vilket sätt?) 

 

Tack för att du ställde upp på intervjun! 
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