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Förord 

Jag vill tacka personalen från mötesplatser och filialer i Eskilstuna för att ni ville dela med er 

av er tid och era upplevelser. Ni bedriver en viktig och intressant verksamhet och jag är glad 

över att ha fått en inblick i ert arbete. Ett stort tack till er!  

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Eva Åkerman för feedback och 

handledning under skrivandets gång.  

 

 

Malin Jacobson 

Eskilstuna 2013-05-21
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Sammanfattning 

Inledning: Trots den positiva utvecklingen av folkhälsan i Sverige har skillnaderna i hälsa 

mellan olika befolkningsgrupper ökat sen 1980-talet. En strategi som kan användas för att 

minska skillnaderna i hälsa är att arbeta hälsofrämjande på lokal nivå.  

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur personalen upplever arbetet med det 

folkhälsoprojekt som ska genomföras och tanken som finns med att delar av projektet ska 

kunna implementeras i den ordinarie verksamheten.  

Metod: Till denna studie har använts en kvalitativ metod där datainsamlingen skett genom 

intervjuer och analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultaten visar på att personalen överlag var positivt inställd till att arbeta med 

folkhälsoprojektet och till att försöka få in fungerande delar i ordinarie verksamhet. 

Personalen ser också till övervägande del positivt på den samverkan som finns. De hinder som 

finns, både på lång och kort sikt, rör framför allt det organisatoriska.  

Slutsats: Personalen har en medvetenhet om hälsa och en positiv syn på att arbeta 

hälsofrämjande. Det finns förutsättningar för folkhälsoprojektet att lyckas om man ser till 

varje mötesplats egna möjligheter och behov. Samverkan ses som positivt, vilken är en 

förutsättning för att hälsofrämjande arbete ska lyckas. Förbättrad samverkan kan leda till ännu 

bättre resultat genom inspiration och en underlättad arbetssituation. Tidsbrist och brist på 

resurser är det stora hindret för att projektet och en implementering av det ska lyckas. 

 

Nyckelord: Lokalt hälsofrämjande arbete, folkhälsoprojekt, samverkan. 

Abstract 
Introduction: Despite the positive development of the Swedish public health, the difference 

in health between groups of people has increased since the 1980’s. One strategy that can be 

used to reduce the disparities in health is local health promotion.  

Purpose: The aim of the study is to find out how the employees experience working with a 

health promoting project and the thought that is that parts of the projects could be 

implemented in the ordinary work.  

Method: For this study has been used a qualitative approach where data collection occurred 

through interviews and analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The results show that the employees were mostly in favor of working with public 

health project and trying to get functioning parts into regular activities. The employees also 

find existing collaboration as something positive. Organizational issues are the main obstacle, 

both long term and short term.  

Conclusion: The employees have got an awareness of health and they have a positive 

approach to working with health promotion. There is potential for public health project to 

succeed if we consider each meeting place’s opportunities and needs. Collaboration is seen as 

positive, which is a prerequisite for health promotion to succeed. Improved collaboration can 

lead to even better results through inspiration and a facilitated work situation. Lack of time 

and resources is the main obstacle for the project and the implementation of it to succeed. 
 
Key words: Local health promotion, public health projects, collaboration. 
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1 Inledning  

Målet med den svenska folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor i befolkningen (Pellmer & Wramner, 2007). Folkhälsan i Sverige har under en lång tid 

utvecklats positivt och hälsoläget i befolkningen har blivit allt bättre. Trots ett framgångsrikt 

arbete med befolkningens hälsa har skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ökat 

sen 1980-talet och hälsan förbättras snabbare för de med högre socioekonomisk status 

(Sveriges kommuner & Landsting, 2013). Ojämlikhet i hälsa innebär att det finns orättvisa 

skillnader som går att påverka och som beror på olika förutsättningar från födseln och genom 

hela livet. Det kan handla om faktorer som exempelvis socioekonomisk status, 

utbildningsnivå, etnisk tillhörighet och kön (Alkebo, Pilblad & Ågren, 2012, Sveriges 

kommuner & Landsting, 2013).  

 

Varför är det då viktigt att minska skillnaderna i hälsa? Enligt Alkebo, Pilblad & Ågren 

(2012) är ojämlikhet i hälsa ett hinder för en hållbar utveckling. Förbättrad folkhälsa skulle ge 

vinster för samhället i stort såväl ekonomiskt som socialt och individuellt genom bland annat 

färre sjukskrivningar, mer skatteintäkter och ökad livskvalitet. Ett mer jämlikt samhälle bidrar 

till färre konflikter. Jämlikhet i hälsa kan också ses ur ett etiskt perspektiv utifrån 

rättviseprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och likavärdesprincipen. 

 

En strategi som kan användas för att minska skillnaderna i hälsa är att arbeta hälsofrämjande 

på lokal nivå. Ottawamanifestet från 1986 betonar bland annat vikten av att arbeta just lokalt, 

samt att skapa stödjande miljöer (Pellmer & Wramner, 2007). Tidigare studier har visat att 

hälsofrämjande arenor i närområdet kan fånga upp människor som annars inte söker sig till 

exempelvis hälso- och sjukvården (Jama, 2008). Jansson & Tillgren (2010) menar också på att 

lokalt, hälsofrämjande arbete har goda förutsättningar att nå ut till befolkningen. Haglund 

(1996) menar på att stödjande miljö-begreppet fokuserar på ojämlikhet och ger möjligheter att 

skapa förutsättningar till god hälsa åt alla. 

1.1  Hälsa och folkhälsa  
Ordet hälsa har olika betydelse för olika människor och betydelsen varierar över tid, beroende 

på vad som är viktigt just när man blir tillfrågad. Människors definition av hälsa hänger också 

samman med deras sociokulturella situation (Ewles & Simnett, 2005). Den mest kända 

definitionen är Världshälsoorganisationens (WHO) definition:  

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart frånvaron av sjukdom eller svaghet”(WHO, 1946).  

 

Definitionen har kritiserats för att vara utopisk och att den ses som statisk, trots att hälsa kan 

ses på många olika sätt. Det som försvarar skrivelsen är den positiva synen på hälsa och det 

faktum att de psykiska och sociala delarna räknas in i hälsobegreppet (Ewles & Simnett, 

2005). Traditionellt sett har hälsa betraktats som frånvaro av sjukdom, men synen på hälsa har 

gått mot en mer humanistisk syn där hälsa är utgångspunkten och där välbefinnande och 
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meningsfullhet är viktiga delar. Hälsa ska inte vara målet i tillvaron, utan en resurs i 

vardagslivet (Pellmer & Wramner, 2007). 

Folkhälsa definieras som ett ”uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till 

såväl nivå som fördelning av hälsan” (Janlert, 2000, s.97). Folkhälsan påverkas av bland annat 

människors levnadsförhållanden och livsstil såväl som befolkningens ålder och samhällets 

resurser (Pellmer & Wramner, 2007). För att en befolkning ska anses ha en god folkhälsa 

krävs både en så bra hälsa som möjligt och att hälsan är så jämlikt fördelad som möjligt 

(Ejlertsson & Andersson, 2009). 

 

1.2  Globala folkhälsostrategier 

WHO har genom sina deklarationer spelat en viktig roll för utvecklingen av ett mer 

befolknings- och samhällsinriktat hälsoarbete. 1977 myntades begreppet ”Hälsa för alla till år 

2000”, vilket varit utgångspunkt för de sex internationella deklarationerna som kommit till 

mellan åren 1978 och 2000. Ottawamanifestet som kom till vid konferensen 1986 blev en 

viktig markering för hälsofrämjande arbete på lokal nivå. År 1998 antogs 21 nya mål i Hälsa 

för alla- strategin fram till år 2020. Dessa är indelade i sex block; Säkerställa jämlikhet i hälsa 

genom solidariskt handlande, bättre hälsa för barn, ungdomar och äldre, förebygga sjukdomar 

och skador, multisektoriella strategier för att skapa en hållbar folkhälsa, en hälsosektor som 

producerar hälsa samt policyer och mekanismer för att genomföra förändringar som stödjer att 

HÄLSA 21 kan stärkas (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

WHO tillsatte år 2005 Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Deras uppgift 

var att visa på möjligheter att uppnå jämlikhet i hälsa samt verka för ett globalt arbete för att 

nå denna jämlikhet. Den sociala ojämlikhet i hälsa som finns går att undvika och den sociala 

och ekonomiska politiken spelar en avgörande roll. De menar på att om man ser till den 

globala hälsoförbättringen som skett de senaste 30 åren så borde denna sociala ojämlikhet 

kunna arbetas bort på en generation. Arbetet för att nå jämlikhet bygger på tre principer;  

 

1. ”Förbättra vardagslivets villkor – de förhållanden under vilka människor föds, växer 

upp, bor, arbetar och åldras. 

2.  Motverka den orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser – de strukturella 

drivkrafterna bakom dessa levnadsvillkor – globalt, nationellt och lokalt. 

3. Mät problemet, utvärdera åtgärder, bredda kunskapsbasen, utveckla yrkesgrupper 

med expertis om de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och öka allmänhetens 

medvetenhet om dessa” (Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa, 

2008, s.11). 

 

FN’s konvention om de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen har också betydelse 

för den globala hälsan. Konventioner är juridiskt bindande för stater som skriver under. Rätt 

till mat, bostad, utbildning och en god hälsa finns inskrivet i konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter. I barnkonventionen är rätten till skydd mot diskriminering 

en viktig del (Pellmer & Wramner, 2007). 
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Inom EU är det varje medlemsstat som själv har det huvudsakliga ansvaret för 

folkhälsopolitiken. EU ansvarar för områden där det är nödvändigt med samarbete. EU’s 

strategi för folkhälsa innehåller fyra principer och tre mål för arbetet fram till 2013. Dessa 

principer och mål fokuserar på den åldrande befolkningen och dess möjligheter till ett 

hälsosamt åldrande, hot mot hälsan såsom pandemier och smittor samt fortsatt utveckling och 

användning av ny teknik inom hälso- och sjukvården. (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 2007).  

 

1.3  Folkhälsa i Sverige 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen. År 2003 antogs av riksdagen ett förslag om elva 

nationella folkhälsomål som skulle skapa förutsättningar för ett mer systematiskt 

folkhälsoarbete såväl nationellt som regionalt och lokalt. Målområdena är: 

1 Delaktighet och inflytande i samhället 

2 Ekonomisk och social trygghet 

3 Trygga och goda uppväxtvillkor 

4 Ökad hälsa i arbetslivet 

5 Sunda och säkra miljöer och produkter 

6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7 Gott skydd mot smittspridning 

8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 

9 Ökad fysisk aktivitet 

10 Goda matvanor och säkra livsmedel 

11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från dopning och överdrivet 

spelande (Pellmer & Wramner, 2007).  

Idag finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Bland annat har 

personer med lägre socioekonomisk status kortare medellivslängd och sämre upplevd hälsa än 

övriga befolkningen. Kvinnor mår sämre än män samtidigt som män har en kortare 

medellivslängd. Människor med utländsk bakgrund upplever sig ha en sämre hälsa än resten 

av befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Ett prioriterat folkhälsopolitiskt mål är att 

minska skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Det finns i dagsläget ett 

socioekonomiskt mönster för de flesta levnadsvanor där människor med lägre 

socioekonomisk status har fler ohälsosamma levnadsvanor än andra i befolkningen (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012).   

 

1.3.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

Bestämningsfaktorer innebär alla faktorer som påverkar hälsan och de finns på olika nivåer i 

samhället. Utvecklingen hos bestämningsfaktorerna mäts genom indikatorer (Socialstyrelsen, 
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2012a). Det handlar om individuella faktorer som exempelvis rökning, kostvanor och motion, 

samhälleliga och lokala nätverk såsom socialt stöd och sociala relationer, levnadsvillkor och 

arbetsförhållanden såsom arbetslöshet, bostäder, hälso- och sjukvård samt generella 

socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer som exempelvis graden av jämlikhet 

i samhället och graden av social stabilitet. De elva målområdena för folkhälsa knyter an till 

hälsans bestämningsfaktorer (Pellmer & Wramner, 2007).  

 
Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer (Landstinget Sörmland, 2012-10-25)  

 

1.4 Hälsofrämjande arbete  

Hälsofrämjande arbete skiljer sig från folkhälsoarbete genom att folkhälsoarbete av tradition 

setts som sjukdomsförebyggande medan hälsofrämjande arbete igenom Ottawa Charter 

definierats som en verksamhet inriktad på att ge människor möjlighet att stärka sin egen 

förmåga att ta kontroll över sin hälsa (Naidoo & Wills, 2007). Det handlar enligt Haglund 

(1996) inte bara om att ha en hälsosam livsstil, utan det handlar om välbefinnande i ett vidare 

perspektiv. 

 

Hälsofrämjande arbete syftar till att förbättra hälsotillståndet för såväl individer som grupper. 

Arbetet ska gå ut på att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera hälsa. En viktig del är att 

stärka människors förmåga att ta kontroll över faktorer som påverkar hälsan, då dessa faktorer 

ofta utgörs av sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter som människan ofta saknar 

kontroll över (Ewles & Simnett, 2005). Haglund & Tillgren (2009) menar på att det finns sju 

grundläggande principer för hälsofrämjande arbete; empowerment, delaktighet, helhetssyn på 

hälsa, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet, social rättvisa och vidmakthållande. 

 

Enligt Pellmer & Wramner (2007) innefattar hälsofrämjande arbete den vardagsmiljö där 

människan bor, arbetar och spenderar sin fritid. Empowerment och deltagande är viktiga 

begrepp. Arbetet ska vara målinriktat, organiserat och det ska bygga på samarbete och 
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samverkan. I och med att många faktorer påverkar hälsan är det viktigt att arbete sker på olika 

nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt.   

1.4.1 Stödjande miljöer 

I Ottawamanifestet från 1986 myntades begreppet stödjande miljöer. Att skapa stödjande 

miljöer för hälsa skulle vara ett område för hälsofrämjande arbete. Vid WHO-konferensen i 

Sundsvall 1991 fick begreppet sin praktiska definition. Stödjande miljöer innefattar de fysiska 

och sociala aspekterna av vår livsmiljö; exempelvis där vi bor, vårt lokalsamhälle och vårt 

hem. Det innefattar också hur våra förutsättningar att påverka och vara delaktiga samt hur 

våra levnadsresurser ser ut (Pellmer & Wramner, 2007). Under konferensen belystes fyra 

aspekter av stödjande miljöer: 

 Den sociala dimensionen- hur normer, vanor och sociala resurser påverkar hälsan. 

 Det politiska perspektivet- kräver att regeringar garanterar demokratiskt deltagande i 

beslut, ansvar och resurser ska decentraliseras.  

 Den ekonomiska aspekten- kräver resurser för att uppnå hälsa för alla och en hållbar 

utveckling. 

 Den kvinnliga aspekten- ett erkännande av kvinnors kunskaper och färdigheter inom 

alla sektorer (Stockholms läns landsting, 1998).  

Stödjande miljöer har fokus på befolknings- och samhällsnivå och ser till det hälsofrämjande 

istället för att fokusera på sjukdomar och problem hos individen (Stockholms läns landsting, 

1998). Arbetet med stödjande miljöer syftar till att stötta människor till att förbättra sin 

situation och sina levnadsförhållanden. Konkret kan arbetet med att utveckla stödjande 

miljöer handla om att skapa trygghet, social gemenskap och mötesplatser i ett bostadsområde 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Genom att arbeta med stödjande miljöer flyttas fokus från 

sjukdomsförebyggande verksamhet till hälsofrämjande arbete på vardagsarenor (Haglund, 

1996).   

1.4.2 Implementering 

Det finns ingen gemensam definition av implementering. Några exempel är att sätta upp och 

använda en metod i praktiken eller gemensamma ansträngningar för att en ny metod ska bli 

till ordinarie i en organisation. Implementering är en process som börjar med en idé om att en 

metod kan användas för att möta ett behov eller för att lösa ett problem. Därefter fattas ett 

beslut om implementeringen och när det handlar om större förändringar fattas det ofta högt 

upp i en organisation. När beslutet är fattat tar nästa steg i processen vid, att planera för att det 

ska gå att förverkliga idén. Det kan behövas personal, lokaler och omorganisationer. Steget 

därefter handlar om den faktiska förändringen som kan kräva exempelvis utbildning eller 

träning och så småningom har det nya integrerats i verksamheten. När metoden blivit 

integrerad utvärderas den och eventuella anpassningar till verksamheten görs. Då metoden tas 

för given ses den som institutionaliserad (Guldbrandsson, 2007). 

 

Faktorer som kan göra att en implementering misslyckas är brist på delaktighet och lokal 

förankring, för lite resurser, otydlighet, låg prioritet och för stora avstånd mellan olika nivåer. 
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Det är bland annat viktigt att ett program som ska implementeras stämmer med verksamheten, 

att det prioriteras och satsas på och att det finns ett tydligt ledarskap. För att en 

implementering ska vara hållbar är det lokala behovet en viktig faktor. Det är också viktigt att 

man kombinerar insatser, involverar användarna tidigt i processen, att det finns resurser att 

genomföra metoden samt att det ges feedback. De metoder som fungerar bäst har relevans, 

fördelar gentemot andra metoder, överensstämmer med verksamheten, är lättanvända och 

testbara, de ger synliga resultat, är anpassningsbara och ger generaliserbara kunskaper 

(Guldbrandsson, 2007). 

1.5 Samverkan för folkhälsa 

Samverkan ses som ett samlingsnamn för olika kombinationer av samarbete och samverkan.  

Den enklaste formen av samverkan är regelbundna möten mellan de samverkande 

organisationerna. Vid mötena sker kontakter, gemensam planering av aktiviteter och utbyte av 

information. Mötena kan vara arenor för både samordning och samarbete mellan 

organisationer och beroende på omfattning och svårighetsgrad i samverkan kan det se ut på 

olika sätt. Gränsöverskridande team eller arbetsgrupper är en högre form av samverkan där 

personal från olika organisationer samarbetar mer intensivt (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2007).  

 

Samverkan kan vara svårt att få till. Det tar mycket tid och energi, det kan finnas strukturella 

skillnader som exempelvis olika budgetar och ansvarsområden, det kan finnas kulturella 

hinder och revirtänkande. Inom folkhälsoarbete tycks det dock finnas stora fördelar med att 

samverka. Folkhälsoarbete berör många delar av samhället, såväl hälso- och sjukvård som 

exempelvis den sociala sektorn och samhällsplaneringen. Offentliga verksamheter, ideella och 

privata aktörer är inblandade i folkhälsoarbete, vilket har gjort det viktigt att det finns en 

organisation kring arbetet (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  

 

En viktig förutsättning för att lyckas med samverkan är kommunikation. Genom 

kommunikation skapas gemensamma synsätt, man ser helheten och roller och arbetssätt 

definieras. För att lyckas med kommunikation krävs en ledning som stödjer det arbetet. 

Ledningen ska föra ut en vision, förankra arbetet, stödja processen och följa upp resultatet. 

Uppföljning är en tredje framgångsfaktor. Uppföljning visar både om och hur man uppnår 

resultat och vad som kan behöva förändras. Framgångsfaktor fyra är gemensamma synsätt och 

föreställningar som leder till att alla arbetar mot samma mål samt prioriterar och avgränsar på 

samma sätt (Brandt, Frank, Fredén, Kringeland & Stark 2007). 

 

Pellmer & Wramner (2007) anger samverkan som ett kriterium som lokalt folkhälsoarbete ska 

utgå från. Samverkan kan ses som kärnan i lokalt folkhälsoarbete i och med att det finns flera 

aktörer. Det är viktigt att tydliggöra de olika aktörernas roll och ansvarsområden, samt att alla 

aktörer får komma till tals. Enligt Regeringens proposition (2008) bygger ett effektivt 

folkhälsoarbete på ett gemensamt ansvarstagande mellan det offentliga, det ideella och den 

enskilda människan. Samverkan mellan det offentliga, ideella och privata aktörer ökar 

möjligheterna dels att nå människor och grupper med störst behov, dels att utveckla bättre och 
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fler metoder för att främja hälsan. Det underlättar också utvecklingen av fler hälsofrämjande 

arenor. 

1.6 Lokalt folkhälsoarbete 

Ewles & Simnett (2005) definierar lokalt folkhälsoarbete som en  

 

”verksamhet där folkhälsoarbetaren arbetar direkt med målgrupper i närsamhället” (s.275).  

 

Den största delen av folkhälsoarbetet sker på lokal och regional nivå. Det är viktigt att 

huvudmän och berörda aktörer prioriterar arbetet med att få samverkan att fungera både på 

lokal och regional nivå. Det är också av vikt att det finns tydliga ansvarsområden och mål för 

det hälsofrämjande arbetet och att de som samverkar har gemensamma referensramar. För att 

lyckas med samordnade insatser för hälsofrämjande arbete på lokal nivå måste det förankras 

hos personalen så att de blir delaktiga (Regeringen, 2008). 

 

Målet med arbetet ska vara att stärka människors förmåga att ta kontroll över och förbättra sin 

hälsa. Pellmer & Wramner (2007) anger fem kriterier som lokalt folkhälsoarbete bör utgå 

ifrån. Det ska vara kunskapsbaserat, långsiktigt, bygga på samverkan, innefatta delaktighet 

och empowerment samt utgå från en strävan att minska ojämlikhet i hälsa. För att arbetet ska 

vara effektivt krävs att det bygger på tydliga planeringsmodeller.  

 

Pellmer & Wramner (2007) menar på att ett lokalt folkhälsoarbete måste bedrivas på flera 

olika nivåer samtidigt. Individnivå innebär exempelvis rådgivning och hälsoupplysning, 

gruppnivå innebär till exempel föräldrautbildning, arbete i ett geografiskt område på 

befolkningsnivå kan bedrivas lokalt eller regionalt och ett samhällsinriktat eller strukturellt 

arbete på samhällsnivå sker exempelvis på nationell nivå med hälsopolitiska program.  

 

1.6.1 Bostadsområdet som hälsofrämjande arena 

Livsmiljön har betydelse för människors hälsa och det finns kopplingar mellan livsmiljön och 

levnadsvanor. Det kan handla om möjlighet att få tag på bra livsmedel, att delta i sociala 

sammanhang och att få hjälp och stöd (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). Hälsan påverkas 

positivt av bra boendeförhållanden. Några faktorer i boendemiljön som påverkar hälsan 

positivt är att det finns naturliga mötesplatser för de boende, att området sköts, att man känner 

delaktighet och att man får information. Det är viktigt att utveckla stödjande miljöer i 

bostadsområden för att främja trygghet och skapa möjligheter till en meningsfull fritid, social 

gemenskap, offentlig service och tillgång till mötesplatser. Genom att arbeta med stödjande 

miljöer kan människor få stöttning till att förbättra sin situation och sina levnadsförhållanden 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Att använda sig av bostadsområdet som en arena för hälsofrämjande arbete kan vara 

mobiliserande då man utgår från människors livsmiljö och vardag. Tanken med ett 

hälsofrämjande arbete i ett bostadsområde är att de boende själva ska kunna identifiera 

prioriteringar och förbättringsmöjligheter. En nackdel kan vara att det tar mycket tid, vilket 

kan försvåra arbetet. En svårighet med att lyckas med arbete utifrån arenaperspektivet kan 
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vara om det finns strukturer som hindrar, exempelvis möjlighet till sysselsättning och 

fördelning av resurser i en kommun (Pellmer & Wramner, 2007). 

 

1.7 Eskilstuna 

Folkmängden i Eskilstuna var år 2012 nära 99 000. Drygt 15 % av befolkningen i hela landet 

är utlandsfödd, att jämföra med 21 % av befolkningen i Eskilstuna. Arbetslösheten i mars 

2013 för personer 16-64 år var 11,6 % varav 5,3 % ingick i program med aktivitetsstöd 

(Eskilstuna kommun, 2013e). Enligt SCB (2013-05-06) var arbetslösheten totalt sett i Sverige 

8,6 % under det första kvartalet 2013. Enligt Socialstyrelsen (2012b) var det 10,4 % av 

befolkningen i Eskilstuna som levde på försörjningsstöd, att jämföra med 4,4 % i hela riket. 

År 2011 hade 27 % av befolkningen grund- eller folkskoleexamen som högsta utbildning 

(23% för riket), 45% gymnasial (45% för riket) och 26 % eftergymnasial utbildning (31% för 

riket) (SCB, 2013-04-17).  

1.7.1 Folkhälsoarbete i Eskilstuna 

Eskilstuna kommun har satt upp en handlingsplan för folkhälsa 2012-2015. Hälsan i 

Eskilstuna är ojämnt fördelad mellan olika stadsdelar, grupper och kön. Det behövs riktade 

insatser mot grupper med socioekonomiskt sämre resurser. En utgångspunkt i folkhälsoarbetet 

är en socialt hållbar samhällsplanering för att bidra till hälsosamma och säkra miljöer, bland 

annat där människor bor. Prioriterade hälsofrämjande åtgärder är bland annat att 

hälsoinformation ska utvecklas på öppna mötesplatser samt att stödjande miljöer ska finnas 

för alla åldrar. Man vill också jobba för att utveckla samverkan mellan offentliga, privata och 

ideella aktörer där för att stärka dess möjligheter till hälsofrämjande arbetssätt (Eskilstuna 

kommun, 2011). 

1.7.2 Områdesutveckling i Eskilstuna- från Blommanpengar till mötesplatser 

Eskilstunas områdesutveckling, som den ser ut idag, startade med de så kallade 

Blommanpengarna (Eskilstuna kommun, 2007). 1996 fattade riksdagen beslut om ett 

stadsbidrag för insatser i invandrartäta kommuner. Eskilstuna var en av de åtta kommuner 

som tilldelades pengar. Syftet med projektet var att öka invandrares arbetskraftsdeltagande, 

öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare samt att skapa insatser som bidrog till en 

god social och kulturell utveckling och motverkar utanförskap (Karlsson, Ax & Andersson, 

2002).  

 

I Eskilstuna var det två bostadsområden som fick ta del av pengarna. I två andra områden 

fanns också aktivt områdesarbete, dock utan tillskott från dessa pengar. Denna satsning lade 

grunden för ett fortsatt områdesarbete i dialog med invånarna. Under åren har det tillkommit 

fler mötesplatser i andra områden och många boende har blivit delaktiga i områdesarbetet. 

Detta har bidragit till minskad ensamhet och till viss del minskad segregation. Satsningen med 

Blommanpengarna pågick i Eskilstuna fram till 2007 (Eskilstuna kommun, 2007).  

 

Därefter tog Demokrati- och medborgarenheten i kommunstyrelseförvaltningen över arbetet 

med områdesutveckling. För att öka invånarnas möjlighet till delaktighet inrättades 

demokratiforum i ett flertal bostadsområden där invånare och politiker träffades för att 

diskutera utvecklingen i området (Eskilstuna kommun, 2007). Det startades även upp 
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demokraticentrum i flera stadsdelar. Sedan 2011 finns enbart demokraticentrumen kvar 

(Eskilstuna kommun, 2013a). Demokraticentrum är tänkt att fungera som ett lokalt 

medborgarkontor där syftet är att nå ut till de boende. Demokraticentrum finns i kommunens 

alla mötesplatser (Eskilstuna kommun, 2013b). 

1.7.3 En beskrivning av studiens mötesplatser och filialer 

Mötesplatser i fyra stadsdelar tillkom efter protester från allmänheten i och med beslut om 

nedläggning av biblioteksfilialer år 2009. Fyra mötesplatser har funnits sedan tidigare. 

Verksamheten är tänkt att utvecklas genom dialog med besökare, lokala organisationer och 

föreningar och inrymmer förutom demokraticentrum och olika möjligheter till organiserade 

möten även bibliotek. Mötesplatserna har olika bakgrund och har utvecklats på olika sätt, men 

verksamhetsidén för samtliga mötesplatser är densamma. Mötesplatserna skall vara: 

 

 ”En arena för fysisk och digital delaktighet, för inflytande och påverkan 

 En källa till information, kunskap, litteratur och berättelser och  

 En plats för möten mellan människor, erfarenheter och åsikter” (Eriksson, 2012, s. 3). 

 

Mötesplats Alberga ligger i landsbygdsorten Stora Sundby och har öppet tre timmar, en kväll i 

veckan då personal från stadsbiblioteket bemannar. Mötesplatsen erbjuder biblioteksservice, 

olika program (utställningar, föreläsningar och studiecirklar) och några fasta aktiviteter samt 

fungerar som skolbibliotek. Mötesplatsen har nära samverkan med den lokala föreningen 

”Bullar och böcker” (Eriksson, 2012). 

 

Mötesplats Kjula Tallgläntan ligger cirka en mil utanför Eskilstuna och bemannas av 

biblioteket två dagar i veckan, totalt sju timmar. Förutom biblioteket finns det under dagtid 

öppen verksamhet för äldre i lokalerna. Mötesplatsen erbjuder biblioteksservice, men även 

fika och olika tillfälliga och fasta evenemang. Samverkan sker med lokala föreningar, 

organisationer och boende (Eriksson, 2012). 

 

Mötesplats Fröslunda Fröet ligger i stadsdelens centrum och har öppet fyra dagar i veckan 

med bemanning av två personer från stadsbiblioteket som vardera bemannar 20 timmar per 

vecka. Fröet erbjuder biblioteksservice, café samt olika fasta och tillfälliga aktiviteter. 

Samverkan sker med lokala föreningar, organisationer och boenden genom bland annat 

påverkansgrupper som syftar till att skapa delaktighet och driva stadsdelsutveckling 

(Eriksson, 2012). 

 

Mötesplats Söder ligger i Skogsängens centrum och har öppet fyra dagar i veckan där 

stadsbiblioteket bemannar totalt tio timmar under två dagar. Övrig tid bemannas mötesplatsen 

av Kommunfastigheter och Hyresgästföreningen. Mötesplatsen erbjuder biblioteksservice 

samt bland annat föreläsningar, studiecirklar och utställningar. Det är kommunfastigheter som 

ansvarar för utvecklingen av mötesplatsen (Eriksson, 2012). 

 

Mötesplats Nyfors Underhund ligger i stadsdelen Nyfors och har öppet fyra dagar i veckan, 

totalt 20 timmar. Mötesplatsen erbjuder olika fasta och tillfälliga aktiviteter som exempelvis 
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utställningar, föreläsningar, café och hälsoinformation från vårdcentralen (Eskilstuna 

kommun, 2013c). 

Lagersbergs bibliotek ligger i stadsdelen Lagersberg och fungerar som både folk- och 

skolbibliotek. Biblioteket är öppet fyra dagar i veckan, sammanlagt 20 timmar. Förutom 

biblioteksservice erbjuds olika utställningar samt fasta och tillfälliga aktiviteter och 

föreläsningar (Eskilstuna kommun, 2013d).  

 

1.7.4 Projekt folkhälsa 

Kultur- och fritidsförvaltningen, vilken inrymmer mötesplatser och filialer, har folkhälsa som 

ett prioriterat område i verksamhetsplanen. Mötesplatser och filialer planerar tillsammans med 

Stadsbiblioteket ett folkhälsoprojekt som syftar till att öka medvetenheten om vikten av en 

god folkhälsa samt ökad social och kulturell delaktighet i en trygg närmiljö. Genom projektet 

vill man ge besökarna redskap för att kunna förbättra sin hälsa. Det kommer bland annat att 

arrangeras hälsodagar, prova på-aktiviteter och föreläsningar. Tanken är att delar av detta 

projekt ska kunna utvecklas till permanenta aktiviteter på mötesplatser och filialer. Projektet 

pågår 2012-2015 (Segelborg & Ålander, 2012). 

 

Ålander
1
 berättar att personalen på mötesplatser, filialer och bibliotek har sen tidigare en 

påbörjad plan för ett folkhälsoprojekt, men som på grund av indragna anslag inte kunde 

komma igång. Under 2012 fick de en liten summa pengar och kunde genomföra ett litet Qi 

gong-projekt. Sen kom möjligheten till kommunala pengar för att jobba med folkhälsa, man 

sökte och beviljades 50000: - för att genomföra folkhälsoprojektet. När pengarna beviljades 

bestämdes att personalen skulle ta reda på vad som önskades på de olika mötesplatserna. 

Besökarna fick svara på en enkät med färdiga förslag samt möjlighet att föreslå egna 

aktiviteter, antingen genom att skriva i den själva eller med hjälp av personal. När enkäterna 

samlats in sammanställdes resultaten. Segelborg
2
 berättar att projektet planeras av en 

projektgrupp som använder sig av kommunens projektmodell vid planeringen av projektet. 

Eftersom detta är ett litet projekt används bara delar av kommunens mer omfattande 

projektmodell. Modellen används för att få med väsentliga delar i planeringsprocessen, som 

exempelvis bakgrund, tidsramar och utvärdering.  

1.8 Tidigare forskning inom området 

Ett exempel på lokalt hälsofrämjande arbete är Hälsotorg i Karlskrona. Syftet med hälsotorget 

är att vara en hälsofrämjande arena där befolkningen kan få information och aktiviteter som 

främjar hälsa. Verksamheten utgår från empowerment, delaktighet, en helhetssyn på hälsa och 

samarbete med olika aktörer. Hälsotorget har utvecklats till en naturlig mötesplats dit 

människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med hälso- och sjukvården söker sig (Jama, 

2008). Detta stöds av Andersen & Olander (2008), som i sin utvärdering av hälsotorgen också 

visar en positiv bild av verksamheten. Hälsotorgen är goda exempel på lokala hälsofrämjande 

insatser som underlättar för människor att göra hälsosamma val. 

 

                                                 
1
 Carina Ålander, projektgruppen för Projekt Folkhälsa, telefonsamtal 2013-03-21 

2
 Ann Segelborg, projektgruppen för Projekt Folkhälsa, telefonsamtal 2013-03-25 



15 
 

Jansson & Tillgren (2010) har studerat svenska kommuners hälsofrämjande arbete från 80-

talet och fram till 2006. Bakgrunden till att lokalt folkhälsoarbete har varit en hälsofrämjande 

strategi i Sverige sen 80-talet är att ett flertal faktorer som påverkar människors hälsa kan 

relateras till sociala strukturer och människans omgivning. Studien har tittat på hur det lokala 

hälsofrämjande arbetet i kommunerna sett ut, vad det innehållit, hur det varit organiserat och 

varför har man arbetat med det. Resultatet visar att det lokala hälsofrämjande arbetet främst 

utvecklats beroende på kommunernas egna behov och intressen. Lokala intressenter har varit 

större pådrivare än exempelvis nationella policyer. Medvetenheten kring folkhälsa har ökat 

under perioden och det har blivit ett större fokus på hälsans bestämningsfaktorer. De strategier 

som fungerat bäst har handlat om intersektoriell samverkan. Förutsättningen för ett hållbart 

och långsiktigt hälsofrämjande arbete har varit en stabil politisk vilja och styrning har 

tillsammans med tydliga mål och strukturer i den kommunala organisationen.  

 

Jackson, Perkins, Khandor, Cordwell, Hamann & Busasai (2007) har skrivit en artikel om 

vilka hälsointerventioner som har vist sig vara de mest effektiva och kostnadseffektiva 1999-

2005. Interventioner som använt sig av både hälsofrämjande strategier och metoder varit både 

effektiva och kostnadseffektiva för att förebygga flera kroniska sjukdomar och man har jobbat 

med både riskfaktorer och bestämningsfaktorer. Intersektoriellt samarbete på olika nivåer har 

varit en framgångsfaktor, liksom att målgruppen har deltagit i planering och beslut och 

hälsofrämjande arenor har visat sig effektiva. Politiska beslut och investeringar, samt 

policyarbete har varit en viktig del för att lyckas med hälsofrämjande arbete. Att skapa 

medvetenhet kring betydelsen av den sociala miljön och dess kontext är en mycket viktig del 

för att lyckas med hälsofrämjande arbete. 

 

En rapport där implementeringsprocessen av lokala folkhälsoprojekt har utvärderats visar på 

att olika sätt att sprida projektet fungerar, exempelvis där man planerat på verksamhetsnivå 

och sedan spridit uppdraget vidare. Utvärderingen visade också att det är positivt om 

majoriteten av de som deltar i projektet känner sig delaktiga. Projekten resulterade i många 

olika aktiviteter och nya samarbeten och en indikation som tyder på att implementeringen 

lyckats var att mycket av arbetet som påbörjats under projekttiden fortsatt även efteråt. 

Projekten upplevdes ha spridningseffekter och samarbete lyftes också som något positivt. 

Man har kunnat byta erfarenheter, vara bollplank och samordnat utbildningar. Faktorer som 

verkat hindrande har varit bristande stöd uppifrån, tidsbrist och resursbrist (Zetterquist, 

Jansson, Karlsson Vestman & Tillgren, 2008). 

 

Tvärsektoriell samverkan tros vara en metod för att förbättra service och effektivitet i 

välfärdsorganisationer. Samverkan ses som ett sätt att få in ny kunskap, att effektivitet och 

motivation ökar. Utgångspunkten är att det finns ett intresse för samverkan hos både ledning 

och personal. Studien om samverkan har gjorts på en familjecentral och visar på en del hinder 

för att samverkan ska kunna lyckas. Hinder som visade sig var exempelvis tidsbrist, olika 

tolkningar av styrdokumenten, gränssättning mellan olika yrkeskategorier och 

organisationskultur. Förutsättningar för att lyckas med tvärsektoriell samverkan är till 

exempel ett ledarskap som stödjer samverkan och skapar yttre förutsättningar för att 
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samverkan ska fungera samt att personalen som ska samverka behöver se till sin roll i 

samarbetet (Abrahamsson, 2007).  

1.9 Förändringsteorier och modeller 

Enligt Nutbeam, Harris & Wise (2010) kan hälsofrämjande teorier och modeller hjälpa till att 

knyta ihop iakttagelser och idéer, och även om en teori inte kan förklara allt som sker, kan den 

hjälpa till att förklara varför vissa hälsofrämjande program lyckas och andra inte. Teorier kan 

bland annat förklara individuella förändringar, samhällsförändringar och organisatoriska 

förändringar.  

 

För att planera ett hälsofrämjande arbete är det vanligt att man använder sig av någon typ av 

planeringsmodell. Alla modeller följer i stort sett samma struktur med planering, 

implementering och utvärdering. Teorier kan förklara hur man bör arbeta vid olika steg i 

planeringsmodellen (Nutbeam, Harris & Wise, 2010).  

 

Nutbeam, Harris & Wise (2010) beskriver ”Teorin om organisationsförändringar”, vilket är 

modell i fyra steg. Det är viktigt att man arbetar med att vid varje steg hitta lämpliga metoder 

och strategier för att främja förändring. Steg ett handlar om att medvetandegöra, att väcka 

intresse och söka stöd för förändring högre upp i organisationen. Kan beslutsfattare övertygas 

kommer man till steg två som är antagande av förändringen. Då handlar det om planering för 

att anta en policy, ett program eller något annat för att jobba med förändringen som 

medvetandegjorts i steg ett. Här krävs också att man hittar den finansiering som krävs för 

implementering. Det ideala i detta steg är att idéerna anpassas till den organisation 

förändringen gäller. Steg tre är implementering, vilket innebär den faktiska förändringen och 

det som krävs för att den ska gå att genomföra. Det kan handla om utbildning och stöd och nu 

skapas kapacitet för att förändringen ska kunna bestå. Steg fyra är institutionalisering, vilket 

innebär arbete med att underhålla förändringen så att den består på lång sikt. Modellen kan 

hjälpa till att förstå hur en organisation fungerar på olika nivåer, hur en förändring ska kunna 

genomföras i olika steg och hur olika delar av organisationen involveras i processen.  

 

Stages of change model handlar om att man har eller skapar ett självförtroende att förändra 

sitt beteende. Modellen har sex olika steg; före övervägandet då man inte ens funderat på att 

genomföra en förändring, övervägande då man tänker på att göra en förändring, förberedande 

steg då man bestämmer sig för att göra en förändring, handling, där man tar steget och 

genomför förändringen och underhållande då man arbetar för att fortsätta arbetet med 

förändringen. Modellen är cirkulär och man kan hoppa in i det steg som passar, likaväl som 

man kan halka bakåt i processen. Den är användbar som teori för att se förändringsprocessen 

och hur den kan påverka planeringen av ett program. (Nutbeam, Harris & Wise, 2010).  

 

Guldbrandsson (2007) jämför Stages of change med en modell för organisationsförändring; 

Community readiness. Hon menar på att det inte är någon idé att börja arbeta på ett steg man 

inte nått. Exempelvis kommer det inte att fungera att implementera en metod för att jobba 

med ett problem om man inte är medveten om problemet. Vet man var målgruppen befinner 

sig kan man istället anpassa arbetet utifrån det (Guldbrandsson, 2007). 
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1.10 Problemformulering 

En strategi som kan användas för att minska skillnaderna i hälsa är hälsofrämjande arbete på 

lokal nivå (Pellmer & Wramner, 2007). Personalen på Eskilstunas mötesplatser ska 

tillsammans med stadsbiblioteket genomföra ett folkhälsoprojekt där ett av målen är att 

fungerande delar av projektet ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet. Syftet med 

projektet är att ge besökarna möjlighet att kunna förbättra sin hälsa. Hur ser möjligheterna ut 

att bedriva lokalt hälsofrämjande arbete inom kommunal verksamhet? Finns förutsättningar, 

eller behövs det något ytterligare för att det ska kunna fungera?  

1.11 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur personalen upplever arbetet med det folkhälsoprojekt 

som ska genomföras och tanken som finns med att delar av projektet ska kunna 

implementeras i den ordinarie verksamheten.  

 

1.11.1 Frågeställningar 

 Vad har personalen för uppfattning om det kommande folkhälsoprojektet? 

 Hur upplever personalen samverkan? 

 Vilka möjligheter ser personalen när det gäller att folkhälsoprojektet skulle kunna bli 

en del av den ordinarie verksamheten när projektet löper ut? 

 Vilka hinder ser personalen när det gäller att få in delar av folkhälsoprojektet i den 

ordinarie verksamheten när projektet löper ut? 
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2 Metod 

Enligt Trost (2005) är syftet med studien det som avgör vilken metod som ska användas. Med 

en kvalitativ metod är det deltagarnas uppfattning om vad som är viktigt utgångspunkt 

(Bryman, 2002). Intervju som metod är ett bra val om man vill få djupare information från ett 

mindre antal respondenter (Denscombe, 2000). Eftersom att syftet handlar om att ta reda på 

respondenternas upplevelser valdes en kvalitativ undersökningsmetod där datainsamlingen 

skett genom individuella intervjuer. 

2.1 Intervju som datainsamlingsmetod 

Intervjuer kan vara olika mycket strukturerade och standardiserade. Med en hög grad av 

standardisering ställs frågorna i samma ordning, på samma sätt och av samma intervjuare. 

Med en låg grad anpassas frågorna efter den intervjuade, vilket ger en större 

variationsmöjlighet. Strukturering kan tolkas på olika sätt, men en tolkning är att intervjun är 

strukturerad om frågorna har fasta svarsalternativ och att den är ostrukturerad om frågorna är 

öppna (Trost, 2005). Ett mellanting är semistrukturerade intervjuer där intervjuaren har 

färdiga ämnen och frågor som ska behandlas, men är inställd på att vara flexibel. Det är 

viktigt att den intervjuade får möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter (Denscombe, 

2000). 

 

Vid denna studie har en semistrukturerad intervju med relativt hög grad av standardisering 

använts. Frågeguiden bestod av fasta frågor inom fyra frågeområden där frågorna ställts i 

samma ordning (Se bilaga 3). I frågeguiden fanns också andrafrågor, det vill säga följdfrågor 

för att få ut mer information från respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan 

intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en person från projektgruppen, men som inte 

jobbar på en mötesplats. Syftet med pilotintervjun var att testa frågeguiden. Dennes 

kännedom om projektet och om personerna som skulle intervjuas gav värdefull återkoppling 

och vissa frågor reviderades för att bättre passa intervjupersonerna.  

 

När den första intervjun genomförts valde jag att byta plats på två frågor då den senare av de 

frågorna kändes mer naturlig att ha först. De flesta av frågorna har haft öppna svar och 

respondenterna har fått utveckla sina svar fritt, i vissa fall genom följdfrågor. 

2.2 Urval 

Beroende på syftet av studien kan urvalet ske på olika sätt. Om syftet gäller att studera något 

specifikt gäller det att hitta nyckelpersonerna för den situationen (Denscombe, 2000). 

Eftersom att syftet med denna studie var att ta reda på personalens upplevelser av 

folkhälsoprojektet blev det naturligt att urvalet behövde vara från de som ska arbeta med det, 

ett så kallat subjektivt urval (Denscombe, 2000). Inom Eskilstuna stadsbibliotek finns det sju 

mötesplatser och filialer, som tillsammans med stadsbiblioteket ska arbeta med 

folkhälsoprojektet. Personalen som representerar mötesplatser och filialer blev urvalet för 

denna studie.  
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Då mötesplatser och filialer ligger i bostadsområden och stadsbiblioteket till större del riktar 

sig till hela befolkningen avgränsades urvalet till bara mötesplatser och filialer trots att 

stadsbiblioteket också deltar i folkhälsoprojektet. 

2.3 Bortfall 

En person från varje mötesplats/filial, vilket innebär sammanlagt sju personer, tillfrågades att 

delta. På en av de tillfrågade biblioteksfilialerna hade de nyss bytt personal och den nya 

personalen kände sig inte tillräckligt inarbetad för att delta i studien, vilket ledde till att den 

tillfrågade tackade nej till att delta. Totalt blev det sex genomförda intervjuer. 

2.4 Genomförande av datainsamling 

En första kontakt togs över telefon med en mötesplatspersonal som tillhör den projektgrupp 

som planerar Projekt Folkhälsa. (Jag träffade därefter denna kontaktperson och en till ur 

projektgruppen för att prata om deras arbete och mina tankar kring studien). Mina 

kontaktpersoner presenterade min studie för de anställda på mötesplatserna och jag fick 

förmedlat deras mailadresser. Jag tog kontakt med intervjupersonerna via mail för ytterligare 

presentation och bokning av intervjuer. De som svarade ringde jag upp för att bekräfta tid och 

bestämma plats för intervjun. De som inte svarade på mail ringde jag upp. 

 

Intervjuerna genomfördes under första halvan av april 2013 på mötesplatserna eller Eskilstuna 

stadsbibliotek där flertalet av de intervjuade har delar av sin tjänst förlagd. I de flesta fallen 

satt vi ensamma i eget rum. Intervjudeltagarna hade själva valt platsen för intervjun efter mitt 

förslag att ses på deras arbetsplats. Det är viktigt att intervjumiljön är så ostörd som möjligt 

och att den intervjuade känner sig trygg i den valda miljön (Trost, 2005). Intervjuerna blev 

mellan 10 och 30 minuter långa.  

 

Intervjuerna spelades in och jag valde att använda mig av en surfplatta med program för 

ljudupptagning. Fördelen med att spela in är att man slipper koncentrera sig på att anteckna 

och kan ägna sig åt frågorna och svaren. Man får med allt som är sagt och man kan lyssna 

flera gånger. Nackdelar är att det tar tid att lyssna och man får inte med gester och miner. 

Intervjudeltagaren kan också bli hämmad av inspelningen. Det är också en risk att det blir 

något fel på inspelningen (Trost, 2005). 

2.5 Etiska principer 

Innan intervjun genomfördes fick respondenterna läsa och skriva under ett missivbrev (se 

bilaga 4) som skrivits utifrån Vetenskapsrådet för samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forsknings huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebär i stort att respondenten ska ha fått kännedom om studiens syfte, 

att deltagandet är frivilligt, den som intervjuas garanteras största möjliga konfidentialitet samt 

att datan enbart kommer att användas till det studien gäller (Vetenskapsrådet).  

2.6 Bearbetning och analys av data 

Så snart möjligt efter genomförda intervjuer skrevs ut dem ut ordagrant. När intervjuerna 

skrivits ut skickade jag ut dem till respektive deltagare dels för att de som eventuellt känt sig 
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hämmade av inspelningen skulle få en chans att komplettera sina svar skriftligt, dels för att de 

skulle få möjlighet att komma med synpunkter och tillägg. 

 

Jag har använt mig av kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman & Graneheim (2008) som 

metod för att analysera datamaterialet. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att hitta 

likheter och skillnader i textinnehåll. Detta uttrycks genom kategorier och teman. En 

förutsättning för tolkning av texter är att man har kunskap om kontexten och att innehållet 

måste förstås utifrån sitt sammanhang. Det fungerar inte att plocka texten ur sammanhanget, 

det som är före och efter måste också beaktas (Lundman & Graneheim, 2008). Kvalitativ 

innehållsanalys kan vara manifest eller latent. Den manifesta fokuserar på vad analysenheten 

säger, det synliga, medan den latenta fokuserar på underliggande meningar (Graneheim & 

Lundman, 2003). Till en början, genom arbetet med meningsbyggande enheter, kondensering 

och kodning, användes en manifest ansats. Därefter antogs en latent ansats då analysen vid 

kategoriseringen blev mer tolkande.    

 

Till att börja med läste jag igenom intervjuerna som utgjort analysenheterna för att få en 

helhetsbild av innehållet i texten. Varje intervju blev en analysenhet. Jag har utgått från 

frågeområdena från intervjuguiden och skapat domänerna arbetsuppgifter och aktiviteter, 

folkhälsoprojektet, samverkan och efter projektet. (Domänen arbetsuppgifter och aktiviteter 

svarar inte mot syftet, men beskriver arbetssituationen på de olika mötesplatserna och 

biblioteksfilialerna och redovisas i bakgrunden).  

 

Efter genomläsning startade arbetet med att hitta meningsbärande enheter, delar av texten som 

hänger ihop och som ligger till grund för analysen. För stora enheter kan rymma flera olika 

betydelser och man riskerar att förlora delar av innehållet under analysens gång. Om 

enheterna är för små finns risken att resultatet blir fragmenterat (Lundman & Graneheim, 

2008). Enheterna fick olika färger beroende på vilken fråga de besvarat.  

 

När de olika enheterna identifierats lyftes de ut ur texten och kondenserades för att göra texten 

kortare och mer lätthanterlig. Därefter fick varje kondenserad enhet en kod, en etikett som 

beskriver innehållet. Under denna process har vissa enheter delats itu då de kunde innehålla 

koder med olika betydelse. Några enheter som inte svarar mot syftet har tagits bort.  

Fram till kodningen behandlades varje analysenhet för sig.  

 

När enheterna kodats slogs de delar som handlat om samma domän (frågeområde) ihop och 

varje domän behandlas därefter för sig. Domänerna fick namnen Arbetsuppgifter och 

aktiviteter, Folkhälsoprojektet, Samverkan och Efter folkhälsoprojektet. Arbetsuppgifter och 

aktiviteter svarar inte mot syftet, men ger en bild av verksamheten på mötesplatser och 

filialer. Övriga domäner motsvarar i stort de övriga frågeställningarna. I resultatet redovisas 

koder och kategorier utifrån frågeställningar och inte domäner.  

 

För att göra sorteringen av koderna skrevs de ut på papper och klipptes isär manuellt. Koderna 

inom varje frågeområde sorterades utifrån likheter och skillnader för att skapa kategorier. 

Denna sortering valde jag att genomföra manuellt för att det kändes lättare att sitta och sortera 
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för hand än att klippa och klistra i ett dataprogram. Även under denna process har koder delats 

då jag upptäckt flera betydelser. De koder som bar likheter delades under denna process in i 

subkategorier och kategorier utifrån syfte och frågeställningar. Koder som inte svarade mot 

syfte och frågeställningar rensades bort.  

 

Flera liknande meningsbärande enheter och dess koder bildar tillsammans subkategorier som i 

sin tur tillsammans bildar kategorier. Tabell 2 visar exempel på analysprocessen från 

meningsbärande enheter till kategorier. 

 

Meningsbärande  

Enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”…gott om tid och så 

pengar, skulle man ju få 

också för varje år, en 

hel del. Så det känns ju 

som att… att det 

verkligen kan bli 

någonting av det.” 

Det känns som 

att det kan bli 

något av det 

eftersom det både 

ges tid och 

pengar till det. 

Tid och pengar 

skapar 

förutsättningar 

Positiva känslor Det finns en 

medvetenhet och 

en positiv 

inställning till att 

arbeta med 

folkhälsoprojektet 

 

”… just det här 

psykiska välmåendet 

tror jag vi kan göra 

jättemycket åt eftersom 

vi oftast inte på 

mötesplatser har plats 

för att kanske ha 

gymredskap eller vissa 

andra saker som man 

tänker kanske just med 

hälsa” 

Jag tror vi har bra 

möjligheter att 

jobba med den 

psykiska hälsan 

eftersom det är 

svårare att 

exempelvis har 

fysisk aktivitet 

Bra möjlighet 

att jobba med 

den psykiska 

hälsan, svårare 

med fysisk 

aktivitet 

Det finns 

möjligheter att nå 

ut och påverka 

 

Det finns en 

medvetenhet och 

en positiv 

inställning till att 

arbeta med 

folkhälsoprojektet 

 

”…det är väl de här 

andra mötena som vi 

har då med stora 

mötesplatsgruppen och 

det är ju då man får 

kontakter och man lära 

känna varann och så, så 

att det är ju den vägen 

som jag kommer i 

kontakt med andra delar 

i alla fall” 

Den kontakt vår 

filial har med 

andra är genom 

möten med den 

stora gruppen, då 

får man kontakter 

och lär känna 

varandra. 

Möten med 

andra delar av 

kommunen 

skapar 

kontakter 

Det är positivt att 

samverka med 

andra aktörer 

Det är positivt 

med samverkan 

Tabell 1. Exempel, analysprocess 
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3 Resultat  
Till att börja med redovisas personalens svar på frågor kring mötesplatsens verksamhet.  

Övriga resultat redovisas nedan för varje frågeställning, dels genom en sammanfattande tabell 

med frågeställningar, subkategorier och kategorier och dels genom löpande text med citat från 

intervjupersonerna. Tabell 3 visar en resultatsammanfattning: 

 

Frågeställning Subkategori Kategori 

Vad har personalen 

för uppfattning om 

det kommande 

folkhälso-

projektet? 

Positiva känslor Det finns en medvetenhet och 

en positiv inställning till att 

arbeta med folkhälsoprojektet 

Folkhälsa är ett stort område 

Det finns möjligheter att nå ut och påverka 

Brist på resurser skapar svårigheter Resursbrist och glapp mellan 

personal och besökare 

påverkar möjligheten att nå ut. 

Glapp mellan personal och besökare kan göra 

det svårt att nå ut 

 

 

 

 

Hur upplever 

personalen 

samverkan? 

Det är värdefullt att personalgruppen träffas 

och delar med sig 

 

 

Det är positivt med samverkan Det är positivt att samverka med andra 

aktörer 

Behov styr samverkan med andra aktörer 

Personalomsättning och organisationskultur 

har betydelse för samverkan 

 

Organisation gör det svårt att 

samverka Ensamjobb och olikheter gör det svårt att 

samverka inom personalgruppen 

Samverkan skulle bli bättre om det fanns tid 

till det 

 

Samverkan kan bli bättre 

Våga samverka 

Samverkan underlättar och inspirerar 

 

Vilka möjligheter 

ser personalen när 

det gäller att 

folkhälsoprojektet 

skulle kunna bli en 

del av den 

ordinarie 

verksamheten när 

projektet löper ut? 

Aktiviteter som börjat som projekt och sedan 

blivit fasta 

 

Folkhälsa redan i 

verksamheten 

 

Folkhälsa är redan en del av verksamheten på 

olika sätt 

Bäst resultat för de som tar tillvara 

möjligheten 

 

Skapa möjligheter genom att 

se det positiva 

 

Lång tid för projektet skapar möjligheter 

Se till hälsa och behov vid planering 

 Aktiviteter som kan fungera 

Vilka hinder ser 

personalen när det 

gäller att 

folkhälsoprojektet 

skulle kunna bli en 

del av den 

ordinarie 

verksamheten när 

projektet löper ut? 

Tidsbrist och stress Överbelastad arbetssituation 

Osäkerhet och ovilja 

Brist på resurser begränsar verksamheten Brist på resurser 

Andra beslutar om resurser 

Måste fungera på längre sikt i verksamheten   

Saknar långsiktig lösning 

 
Måste lösas på högre nivå i organisationen 

Tabell 2. Resultatsammanställning av frågeställningar, subkategorier och kategorier 
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3.1 Beskrivning av mötesplatsernas verksamhet 

Personalen har vid intervjuerna fått svara på frågor om hur länge de arbetat på mötesplatsen, 

vilka aktiviteter som finns och vilka arbetsuppgifter de har. Detta svarar inte mot syftet och 

kommer inte att tas upp i diskussionen, men det ger en beskrivning av mötesplatsernas 

verksamhet.  

 

Personalen har olika bakgrund och har arbetat olika lång tid på mötesplatserna/filialerna. De 

olika yrkeskategorierna är bibliotekarie, biblioteksassistent, fritidsledare och beteendevetare 

och de har arbetat på mötesplatserna allt ifrån ett par månader och upp emot 13 år. På två av 

mötesplatserna är personalen anställd på heltid, på övriga delas tjänsten på mötesplatsen med 

tjänst på stadsbiblioteket. Samtliga mötesplatser och filialer har biblioteksverksamhet, olika 

programpunkter med samhällsinformation, utställningar och föreläsningar. Ett flertal har 

handarbetsgrupp och caféverksamhet. Tabell 1 visar exempel på verksamheternas 

arbetsuppgifter, aktiviteter och samverkan med andra aktörer. Observera att tabellerna inte 

visar alla arbetsuppgifter eller aktiviteter, bara ett urval för att illustrera verksamheten på varje 

mötesplats/filial. 

 

Mötesplats/ 

filial 

Arbetsuppgifter Exempel på aktiviteter Samverkan 

 

Alberga 

Biblioteksverksamhet Kakbakstävling Nära samarbete med 

lokal förening Utställningar Lokala föreläsare 

 

 

Fröslunda 

Planering och genom- 

förande av verksamhet 

Träffpunkt för grupper Samverkan med 

kommunfastigheter och 

hyresgästföreningen Kontakt med nätverk Skolmöten 

Träffa påverkansgrupp Lovaktiviteter Påverkansgrupp 

Sociala medier Stavgångsgrupp 

 

Kjula 

Samplanering med 

andra aktörer 

Sagostund Uppstyrda 

planeringsmöten med 

andra aktörer Övergripande ansvar, 

sprida information 

Sopplunch för äldre, sköts av 

ideella 

 

Lagersberg 

Biblioteksverksamhet Sagostund Med andra  

mötesplatser och 

verksamheter inom 

förvaltningen 

Klassbesök 

Skolbibliotek Kvällsöppet en gång i veckan 

 

 

Nyfors 

Planera aktiviteter Föräldragrupp Samverkan med 

vårdcentralen Praktiskt arbete för att 

hålla igång 

verksamheten 

Barnaktiviteter 

Vårdcentralen kommer 

Läsgrupp 

 

 

Söder 

Bibliotekssysslor Bemannar två dagar/vecka  

inga särskilda aktiviteter 

Många aktörer, men 

ingen direkt samverkan 

Frukostträffar, andra aktörer 

Stickcafé, andra aktörer 

Tabell 3. Exempel på aktiviteter, arbetsuppgifter och samverkan med andra aktörer. 

 

3.2 Vad har personalen för uppfattning om det kommande folkhälsoprojektet? 

På det stora hela är personalen positivt inställda till folkhälsoprojektet, även om man ser en 

del svårigheter. De kategorier som framträdde var ”Det finns en medvetenhet och en positiv 
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inställning till att arbeta med folkhälsoprojektet” och ”Resursbrist och glapp mellan personal 

och besökare påverkar möjligheten att nå ut”. 

3.2.1 Det finns en medvetenhet och en positiv inställning till att arbeta med 

folkhälsoprojektet 

Man tycker att det ska bli roligt och spännande, hälsa är viktigt och det är positivt med en lång 

satsning. Hälsodefinitionen är bred, vilket skapar möjligheter att jobba med hälsa på olika 

sätt. Kategorin innehåller tre subkategorier; ”Positiva känslor”, ”Folkhälsa är ett stort 

område” och ” Det finns möjligheter att nå ut och påverka”. Citaten nedan är exempel på 

positiva känslor för projektet: 

 ”Jag tycker det låter spännande för att jag tycker hälsa är ju väldigt 

viktigt”(IP1) 

  

”gott om tid och så pengar, skulle man ju få också för varje år, en hel del. Så 

det känns ju som att… att det verkligen kan bli någonting av det.” (IP6)   

 

Flera av de intervjuade tog upp folkhälsa och hälsa som ett område med bred definition; 

 

 ”… folkhälsa…vad är det för nåt, det är ju allt man mår bra av så alla 

aktiviteter kan man ju om man liksom hårdrar det så är ju det folkhälsa… vi jobbar ju 

egentligen med folkhälsa kan jag tycka hela tiden mer eller mindre då.” (IP5) 

 

 ”… det är ju kul och ger en annan dimension till det här jobbet tycker jag, just 

att fundera på vad är det som är hälsa och vad är det som är viktigt i mitt liv och vad betyder 

hälsa för mig och försöka entusiasmera människor man möter då och hitta på aktiviteter… 

som människor kan ta del av” (IP2) 

 

Personalen ser flera möjligheter att kunna nå ut och påverka besökarna genom 

folkhälsoprojektet. Man ser det sociala mötet som en viktig del i arbetet, men det är också 

viktigt att se till besökarnas behov och önskemål; 

 

 ”… just det här att kunna komma hit och känna sig hemma och få det här 

sociala, alltså mötet med varandra, att få människor att komma ifrån ensamhet och kanske ett 

psykiskt dåligt mående, där tror jag att vi kan göra en stor skillnad…” (IP2) 

 

”… ha det i bakhuvudet hela tiden att man… varför man gör en sak och även försöker tänka, 

men det gör vi redan, försöker tänka att olika målgrupper ska nås så att det inte bara är en 

målgrupp som blir gynnad för att de tycker om den här typen av aktiviteter” (IP3) 

 

3.2.2 Resursbrist och glapp mellan personal och besökare påverkar möjligheten att nå 

ut. 

Personalen känner inte bara att det är positivt med projektet, de ser även en del svårigheter. 

Svårigheterna delas in i två subkategorier; ”Brist på resurser skapar svårigheter” och ”Glapp 
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mellan personal och besökare kan göra det svårt att nå ut”. Personalen menar på att det 

resurserna sätter gränsen för vad som kan göras och om inte resurserna finns är det svårt att 

kunna och hinna genomföra aktiviteter. Nedanstående citat är exempel på hur de uttrycker sig 

om bristen på resurser: 

 ”… vi har ju inte resurser alltså som tex. Fröslunda att man har en 

stavgångsgrupp eller nånting sånt där återkommande… utan det, det vi gör, det tar upp all 

vår tid idag” (IP4) 

 

Vilken typ av besökare som kommer till mötesplatserna var också en punkt som kan skapa 

svårigheter för att kunna nå ut med projektet. Det kan handla om besökare som inte är 

intresserade av aktiviteter, eller som av olika anledningar inte kan eller får delta i aktiviteter. 

Ett problem som togs upp var att glappet mellan mötesplatsen och besökarna är för stort; 

 

 ” … glappet blir för stort, men behovet finns absolut för olika saker och det är… 

vi köpte in hälsotidningar och vi har köpt, har jättemycket böcker om bra kost och träning och 

allt möjligt, men det är ju ingen som… man läser, man tittar ju inte i dem…” (IP5) 

 

3.3 Hur upplever personalen samverkan? 

Personalens upplevelser av samverkan är till övervägande del positiv även om det finns sådant 

som är mindre bra och sådant som skulle kunna förbättras. De kategorier som framträdde var 

”Det är positivt med samverkan”, ”Organisation gör det svårt att samverka” samt 

”Samverkan kan bli bättre”. 

3.3.1 Det är positivt med samverkan 

Det som framförallt ses som positivt är möjligheten för personalgruppen att träffas och dela 

med sig. I och med att de flesta arbetar själva på sina mötesplatser och filialer blir det viktigt 

att ses och ta del av vad andra gör för att slippa hitta på och planera allt själv. Flera anger 

också att samverkan med andra aktörer är positivt. De tre subkategorier som bildades var ”Det 

är värdefullt att personalgruppen träffas och delar med sig”, ”Det är positivt att samverka 

med andra aktörer” och ”Behov styr samverkan med andra aktörer”. Citaten nedan är visar 

på exempel till varför det är värdefullt att personalen träffas och delar med sig;   

 ”… jag tänker på när vi gör de här programmen och så då försöker man väl ta 

lite av varann och kanske diskutera lite och så där och vad hade ni som var så bra och… och 

så” (IP1) 

 ”… sen har vi ju den här gruppen som vi planerar verksamheten… för alla 

mötesplatser och det är ju där vi bollar sådana här idéer om vad vi ska göra och så och det 

är ju… väldigt värdefullt för själv kan man ju inte sitta och komma på allting, även om jag nu 

har stöd från de här ideella och föreningarna och andra parterna som finns på mötesplatsen 

…” (IP3) 

Flera mötesplatser och filialer har någon form av samverkan med andra aktörer, och det ses 

som positivt. Behov får också styra samverkan, vilket kan ses som positivt, framförallt ur ett 



26 
 

besökarperspektiv. Nedanstående citat visar på exempel varför denna typ av samverkan är 

bra: 

  ”… de här andra mötena som vi har då med stora mötesplatsgruppen och det 

är ju då man får kontakter och man lära känna varann och så, så att det är ju den vägen som 

jag kommer i kontakt med andra delar i alla fall” (IP4) 

 

 ”… nu har vi samarbete med skolan och har skolmöte varje vecka, ett 

morgonmöte en timma för att nå till de föräldrarna som är svåra att nå i skolan annars” 

(IP2) 

3.3.2 Organisation gör det svårt att samverka 

Samtidigt som man ser samverkan som positivt finns det sådant som inte är så bra. Två 

subkategorier framträdde: ”Personalomsättning och organisationskultur har betydelse för 

samverkan” och ”Ensamjobb och olikheter gör det svårt att samverkan inom 

personalgruppen”. När det gäller samverkan med andra aktörer handlar det om att 

upparbetade samarbeten som hänger på en person från den andra organisationen försvinner 

om personen försvinner. Det handlar också om att man, trots att man verkar på samma 

mötesplats eller filial, sköter sina uppgifter utan någon direkt samverkan; 

 

 ”… det är ju väldigt många aktörer på en och samma plats, men det är väl 

kanske just där… kan jag nog säga att var och en kanske sköter sitt lite grann. Det är inte så 

mycket samverkan, utan… ja, var och en har sin dag och sen kanske det inte är så mycket mer 

där...” (IP6) 

 

När det gäller svårigheter i samverkan inom personalgruppen handlar det dels om att 

personalen jobbar mycket ensam på sin respektive mötesplats eller filial och att det inte finns 

så mycket tid att träffas, dels att mötesplatserna och filialerna ser väldigt olika ut med olika 

mycket öppet, olika typer av besökare och olika inriktning på verksamheten. Citaten nedan 

illustrerar detta: 

 

 ”… det blir mycket informationsutbyte bara både på de, mötesplatsträffarna och 

även på ATP så är det ju lite mer så informationskaraktär…” (IP2) 

 

 ”… med N.N har vi ju samverkan då och det funkar ju bra, men det är ju liksom 

utifrån att ja, vi har ganska lika mötesplatser med ganska mycket besökare och så, en del 

mötesplatser har ju väldigt få besökare och så” (IP5) 

3.3.3 Samverkan kan bli bättre 

Personalen ser att det finns ett flertal förbättringsområden vad gäller samverkan, både inom 

personalgruppen och med andra aktörer. Tre subkategorier identifierades; ”Samverkan skulle 

bli bättre om det fanns tid till det”, ”Våga samverka” och ”Samverkan underlättar och 

inspirerar”. Flera av de intervjuade menar att det kan vara svårt att hinna med samverkan, 

men att det skulle kunna bli bättre om man fick tid till att prioritera det. Citaten nedan 

illustrerar detta: 
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 ”… det var ganska rörigt här och jag började ju på ett vik och det har varit 

förändringar med personal hela tiden så att… ja, jag har fått lägga så mycket tid på liksom 

bara det rent praktiska, hålla öppet överhuvudtaget…” (IP5) 

  

 ”… hemtjänsten utgår därifrån att liksom se till att finns det personal till alla 

arbetsuppgifter under dagen… går ju det alltid före än att planera någon slags… annan, mer 

trivsam verksamhet… ja, när man prioriterar så tänker man att det inte är lika viktigt för det 

är inte akut utan det är mera ”en kul grej” kan man ju tänka om man överdriver då.” (IP3) 

 

Man skulle tjäna på att våga samverka mer med varandra, särskilt som alla inte har någon 

egentlig samverkan med varandra mer än informationsutbyte vid personalmöten;  

 

 ”… jag tror man är lite försiktigt och tänker att jo men de gör så, så … men att 

vi ska inte härmas, eller vi kör vårt eget race eller så, men att det vore ju… är vi nog inte 

riktigt än utan alla är nog fortfarande lite försiktiga så…” (IP2) 

 

Genom mer samverkan menar personalen att man kan underlätta arbetssituationen genom att 

man får tips och hjälp och slipper komma på allt själv. Någon anger att det vore önskvärt om 

man blev bättre på att hitta andra aktörer att samverka med, vilket några redan är duktiga på, 

men som andra skulle kunna tjäna på att ta efter. Man menar också att ju mer man samarbetar 

desto mer ser man fördelarna med det. Citaten nedan är exempel på hur samverkan kan 

underlätta och inspirera: 

 

 ”… det här med att vårdcentralen city är ute på Årby bibliotek och… fast jag vet 

ju förstås inte om det kommer från vårdcentralen eller om det kommer härifrån, men hur som 

helst så är ju det ett jättebra exempel på… på samverkan… alltså, det känns självklart när det 

väl är gjort, men att komma på den iden är ju jättebra…” (IP6) 

  

 ”Nu är det ganska mycket att vi sitter på våra egna små mötesplatser och 

uppfinner säkert hjulet för oss själva som vi inte skulle behöva göra, vi kanske borde ha 

träffar lite tätare och lära av varandra och… och vilka kanaler man kan använda sig av, för 

man kör ju lätt fast i sina egna tankemönster.” (IP5) 

3.4 Vilka möjligheter ser personalen när det gäller att folkhälsoprojektet skulle 

kunna bli en del av ordinarie verksamhet? 

Personalen ser flera möjligheter med att fungerande delar av folkhälsoprojektet ska kunna gå 

in i ordinarie verksamhet. Möjligheterna bildade tre kategorier; ”Folkhälsa redan i 

verksamheten”, ”Skapa möjligheter genom att se det positiva” och ”Aktiviteter som kan 

fungera”. 

3.4.1 Folkhälsa redan i verksamheten  

Det finns aktiviteter i mötesplatsernas verksamhet som startat som projekt och som sedan 

blivit fasta aktiviteter. Framförallt intervjupersonerna som hade erfarenhet från sådan 

verksamhet. Exempel på aktiviteter tas upp och visar på hur lyckade projekt fortsatt även sen 
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projekttiden gått ut. Flera av de intervjuade tar upp att folkhälsa redan finns i verksamheten, 

att hälsa har en vid definition och är något man kan jobba för på olika sätt. Subkategorier som 

identifierades var ”Aktiviteter som börjat som projekt och sedan blivit fasta” och ” Folkhälsa 

är redan en del av verksamheten på olika sätt”. 

 

Aktiviteter som riktats mot en specifik målgrupp, som blir självgående och som både innebär 

någon typ av aktivitet och social samvaro beskrivs som framgångsrika, det blir något att 

bygga vidare på; 

 

 ”… det har blivit en… både en aktivitetsgrupp som gör en aktivitet och går 

tillsammans men också en social samhörighet så att den känns nu som självklar och man 

skulle ju önska att det blev flera sådana aktiviteter.” (IP2) 

 

 ”… vi ser liksom vinsterna av det och försöker också hitta någonting mer liksom 

riktat till en annan målgrupp, fortsätta med det här och som nu fortsätter och det är nåt som 

inte heller känns som att det här bara är ett projekt som kommer mynna ut i sanden… rinna ut 

i sanden… det föll i god jord som man säger…” (IP2) 

 

Ett flertal ur personalen menar på att det vore bra om det blev permanent att man jobbar med 

folkhälsa eftersom att det redan ingår. Även om det inte handlar så mycket om den fysiska 

hälsan så jobbar man med hälsa och välbefinnande på sitt sätt; 

 

 ”… folk trivs och de kommer och de pratar och de skrattar och har… det är ju 

folkhälsa och det är ju alltså syftet med… med det hela, det måste ju vara att få det, att bli 

ordinarie verksamhet, att få in de här delarna med folkhälsa.” (IP5) 

 

 ”… man kallar ju ofta biblioteken att det är inom kultursektorn… och att kultur 

står i kontrast till idrott till exempel, men det är inte det, allting är ju för vårt välbefinnande 

bara på olika sätt, så det är naturligt att man jobbar med… för samma sak egentligen… vi 

mår bra utav det och då är det bra.” (IP3) 

 

3.4.2 Skapa möjligheter genom att se det positiva 

Inställningen till projektet kan skapa förutsättningar att aktiviteter lyckas implementeras i 

verksamheten, menar personalen. Även den långa tidsperioden för projektet är något som kan 

skapa förutsättningar för implementering. Det är också viktigt att man tänker på hälsa vid 

planering av olika aktiviteter. För denna kategori identifierades tre subkategorier ”Bäst 

resultat för de som tar tillvara möjligheten”, ” Lång tid för projektet skapar möjligheter” och 

”Se till hälsa och behov vid planering”.  

 

De mötesplatser som märker att aktiviteter blir lyckade och där personalen själva kan se det 

som en förmån är de som kommer att lyckas bäst med att implementera aktiviteter i 

verksamheten även när projektet är slut; 
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 ”… det känns positivt för det gynnar ju liksom, det skulle kunna gynna både 

personalen och besökarna liksom. Det är ju för alla.” (IP6) 

 

 ”… vissa som kanske känner att man… man kanske tycker det är roligt och en 

utmaning kommer vara de som… som det funkar bäst hos också tror jag, så att… jag vet inte 

hur det kommer bli, det kommer bli spännande att se.” (IP2) 

 

Tidsaspekten ses som en viktig faktor för att aktiviteter ska kunna implementeras i 

verksamheten permanent; 

 

 ”… det är ju en fördel att det är så pass långt, lång tid avsatt för det, att 

kanske… ja… ja, att det kommer att rulla på av bara farten sen.” (IP6) 

 

Personalen ser även att om man ser till hälsa samt besökarnas behov vid planering av 

verksamheten så är chanserna större att man lyckas fortsätta även efter projektet; 

 

 ”… att man utgår från mötesplatsens behov, alltså de besökare som finns, 

målgruppen i området. Alltid ha det som utgångspunkt och jobbar med det” (IP3) 

 

 … så att mycket aktiviteter kanske passar in under det ändå. Det här liksom att 

folk träffas och, ja, vad vet jag, ja, träffas och fikar, eller, det behöver ju inte vara så 

märkvärdiga saker egentligen…” (IP6) 

3.4.3 Aktiviteter som kan fungera 

Personalen ser ett flertal möjligheter att kunna genomföra olika typer av aktiviteter med 

inriktning på folkhälsa även efter sen projektet löpt ut. Det rör sig om både praktiska och 

informationsaktiviteter, lite beroende på vilka förutsättningar mötesplatserna har med 

avseende på öppettider och bemanning. Citaten nedan visar på några exempel: 

 

 ”… det är väl om man… om man får in nån… nån punkt, nån aktivitet i 

verksamheten som man känner att det funkar bra och som folk vill ha tillbaka” (IP4) 

 

 ”… det finns ju många såna saker som, med rörelse som man skulle kunna få in 

i ordinarie aktivitetssortiment så att säga, som vi inte har idag, för så har det inte sett ut, utan 

det har ju varit mera kanske bara träffas, vara, utan få mer, ja mer aktivitet. Det skulle jag 

vilja” (IP5) 

 

 ”… information kanske om saker och ting, information om apoteket, information 

om… ja… så kan jag tänka mig” (IP1) 

3.5 Vilka hinder ser personalen när det gäller att folkhälsoprojektet skulle kunna 

bli en del av ordinarie verksamhet? 

Samtidigt som personalen ser möjligheter att fortsätta med hälsofrämjande verksamhet efter 

projektet finns det också en del hinder som framförallt rör det organisatoriska på olika sätt. 
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Tre kategorier identifierades; ”Överbelastad arbetssituation”, ”Brist på resurser” och 

”Saknar långsiktig lösning”. 

3.5.1 Överbelastad arbetssituation 

Två subkategorier bildades för denna kategori; ”Tidsbrist och stress” och ”Osäkerhet och 

ovilja”.  

 

En överbelastad arbetssituation skulle kunna vara ett hinder för att kunna få in hälsofrämjande 

aktiviteter i verksamheten, vilket visar sig i att personalen upplever att det är fullt upp som det 

är redan och att stress kan göra att man inte vill göra något utöver; 

 

 ”… det känns det som att det skulle behövas, nånting mer, att vi får hjälp av nåt 

slag, för vi har det väldigt hektiskt som det är idag med våran verksamhet som är i full gång” 

(IP4) 

 

 ”… det är väl det att ibland, att nu är det ju fullt upp, alltså det är alltid fullt 

upp mer eller mindre, ja att alla har… det blir ju… att man känner sig stressad i att kunna 

hålla i tåtarna samtidigt som man ska ha någonting annat rullande vid sidan av också” (IP2)  

 

En annan faktor som hindrar kan vara att man ser det som någon annans jobb, eller att man 

känner sig osäker på att jobba med hälsofrämjande arbete; 

 

 ”… att man ser till att ens egen verksamhet kanske är en typisk 

biblioteksverksamhet, varför ska vi då hålla på med det här, folkhälsofrågor det kan väl 

någon annan hålla på med eller...?” (IP2) 

3.5.2 Brist på resurser 

En annan begränsande faktor är bristen på resurser. Två subkategorier identifierades; ”Brist 

på resurser begränsar verksamheten” och ”Andra beslutar om resurser”. 

 

Den brist på resurser som visar sig i verksamheten och som hindrar möjligheterna att 

genomföra aktiviteter är framförallt bristen på personal. Även öppettiderna påverkar 

möjligheten att genomföra aktiviteter. Citaten nedan exemplifierar detta: 

 

 ”… det låter väl spännande, men jag har ju bara öppet tre timmar i veckan så… 

så jag vet inte hur det skulle fungera faktiskt” (IP1) 

 

 ”… om man ska ha nån regelbunden aktivitet eller nånting, då behövs det 

kanske nånting mer också, lite mera tid eller mer resurser eller så…” (IP4) 

 

Verksamheterna på mötesplatser och filialer saknar verksamhetsanslag, vilket gör det svårt att 

planera för aktiviteter. Beslut högre upp i organisationen kan påverka exempelvis öppettider 

och personalresurser. Det kan därför vara svårt att göra en långsiktig plan för verksamheten. 

Nedanstående citat visar på detta: 
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”… i vissa fall så ryms det säkert inom ramarna för den budget man har, men 

jag tror att vissa har inte en tydlig budget. Vissa har inte en budget mer än de ser att det 

kanske är för att köpa in böcker och litteratur alltså tidningar och sånt och där måste man ju 

se till att de får mandat, alltså att man ser att man har en egen budget” (IP2) 

 

”… inte minskar på öppethållanden eller personal eller sånt utan att man har 

goda förutsättningar att göra ett bra arbete generellt” (IP3) 

3.5.3 Saknar långsiktig lösning 

En faktor som hindrar är också att det inte finns långsiktiga lösningar, dels högre upp i 

organisationen och dels i verksamheten. Subkategorier som identifierats är ”Måste lösas på 

högre nivå i organisationen” och ”Måste fungera på längre sikt i verksamheten”. 

 

För att kunna planera verksamheten på lång sikt krävs att man har en budget att röra sig med 

och att verksamheten inte förändras. Brist på långsiktighet kan bli ett hinder, vilket illustreras 

nedan: 

 

 ”Och i mötesplatsernas fall så är ju dem en fortfarande ganska ny form av 

verksamhet något sätt ändra på det och gå tillbaka till någonting annat, då… ja, är ju det ett 

hinder…” (IP3) 

 

 ”… nu är ju det här ett projekt som är igång och det är människor som har tid 

avsatt för att hålla på med det. Så… för annars är det väl det, vem ska..?” (IP6) 

 

För att aktiviteter ska kunna fungera i verksamheten krävs att det man ska göra passar in, både 

i verksamheten och för besökarna. Om det inte fungerar blir det ett hinder; 

 

 ”… de här sakerna ligger egentligen i bibliotekens och mötesplatsernas då 

natur att göra, så de är ju egentligen naturliga allihopa. Det ska bara rymmas allting och det 

gör det om det är som en naturlig del, om det läggs som utanpåbitar, då ryms de inte, men 

när man tänker dem naturligt tillsammans så ryms allting” (IP3) 
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4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Malterud (2009) menar på att det är viktigt att ställa sig frågan om man använt sig av 

relevanta begrepp eller tillämpat rimliga datainsamlingsmetoder för det som studien gäller. 

Det är viktigt att kartläggningen genomförs på ett sätt som motsvarar syftet. Eftersom att 

syftet med denna studie var att ta reda på personalens upplevelser valdes individuella 

intervjuer. En annan datainsamlingsmetod hade inte svarat mot syftet. 

 

Ett mått på en studies giltighet är hur trovärdiga resultaten är. Det är viktigt att ge en 

noggrann bild av urval och analysarbete för att den som läser ska kunna bedöma 

tolkningarnas giltighet. Att visa citat från intervjuer är ett sätt att ge den som läser en 

möjlighet att bedöma giltigheten (Lundman & Graneheim, 2008). Detta har försökt 

tillgodoses genom en utförlig beskrivning av hela processen; urval, datainsamling och analys, 

samt resultatredovisning dels med en översiktstabell och dels genom citat.  

 

Tillförlitligheten stärks genom ett systematiskt och reflekterande analysarbete (Lundman & 

Graneheim, 2008). Malterud (2001, 2009) menar på att varje forskare har en bakgrund och bär 

med sig olika erfarenheter som påverkar resultaten. Det viktiga är inte att eliminera den, utan 

att vara reflexiv och vid varje steg visa på vilken effekt forskaren kan ha på processen.  

Författaren har försökt stärka tillförlitligheten genom att reflektera över hur resultaten skulle 

kunna tolkas på andra sätt. Vid varje steg i processen har författaren gått tillbaka till tidigare 

steg för att kontrollera så att koder och kategorier ska bli så passande som möjligt, se till att 

meningsbärande enheter inte ska sorteras in fel och se att materialet svarar mot syftet. 

 

En grundläggande del för tillförlitligheten är att rådatan har en tillräckligt bra kvalitet för att 

kunna användas (Malterud, 2009). En risk när man spelar in intervjuer är att 

intervjudeltagaren kan blir hämmad av inspelningen (Trost, 2005). Författaren upplevde att 

intervjuerna flöt på bra, men det var en respondent som uttryckligen sa att inspelningen 

störde. För att respondenterna skulle få ytterligare möjlighet att komma med synpunkter 

skickades de utskrivna intervjuerna ut till var och en med uppmaningen att läsa igenom och 

bifoga eventuell komplettering av information. Detta stärker resultatens trovärdighet, dels 

genom att respondenterna får möjlighet att läsa igenom författarens transkriberade material av 

vad som sagts och dels genom att eventuell ytterligare information kan förbättra rådatan.  

 

En svaghet vid datainsamlingen kan ha varit författarens bristande erfarenhet som intervjuare. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar på att den skicklige intervjuaren bland annat är öppen och 

följer upp intressanta detaljer samt tolkar och försöker bygga vidare på det respondenten sagt. 

Jag menar på att jag i vissa fall kunde har varit mer aktiv med följdfrågor, men samtidigt kan 

det också ha spelat roll hur pass insatta respondenterna var i folkhälsoprojektet. Har man inte 

så mycket information kanske inte fler frågor trollar fram mer kunskap. 
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En styrka kan ha varit att författaren inte själv har någon koppling till verksamheten. Malterud 

(2009) menar på att närheten till det som studeras kan påverka resultatet genom förutfattade 

meningar. Eftersom författaren inte står nära den studerade verksamheten kan resultaten 

tolkas mer förutsättningslöst.  

 

Överförbarhet handlar om hur resultatet kan överföras eller användas till andra grupper eller 

situationer. För att kunna göra en bedömning av överförbarhet är det viktigt att det ges en 

noggrann beskrivning av hur urvalet gått till, deltagarna, datainsamling, analys samt 

resultatredovisning (Lundman & Graneheim, 2003). Resultatet för denna studie representerar 

just detta urval i denna situation och kan inte tala för hur andra människor skulle uppleva 

samma sak, varför det kan vara svårt att överföra resultaten till andra, liknande situationer. 

Dock kan författaren se att metoden att genomföra studien på kan vara applicerbar på 

liknande verksamheter. 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade överlag på att personalen var positivt inställd till att arbeta med 

folkhälsoprojektet och till att försöka få in fungerande delar i ordinarie verksamhet. Man har 

funderat över hälsobegreppet och dess definition och man ser att delar av det som görs idag är 

främjande för folkhälsan. Ett argument för att få in folkhälsa i verksamheten var att det redan 

finns, så det är bra att få det befäst. Samverkan är en viktig del för att få lokalt hälsofrämjande 

arbete att fungera (Pellmer & Wramner, 2007) och den samverkan som finns ser personalen 

också till övervägande del positivt på. 

 

Hinder som finns, både på lång och kort sikt rör framför allt det organisatoriska. Lite öppet, 

brist på personal och resurser anges som hinder för att få in folkhälsa i verksamheten. Ett 

problem som upplevdes med samverkan var att man inte samverkade med alla. Nedan 

kommer resultaten att diskuteras utifrån varje frågeställning för att sedan knytas ihop med en 

slutdiskussion. 

4.2.1 Vad har personalen för uppfattning om det kommande folkhälsoprojektet? 

Alla respondenter hade en positiv känsla kring folkhälsoprojektet och de såg ett flertal 

möjligheter både till att erbjuda aktiviteter och att kunna påverka besökarna. Projektets 

tidsram sågs också som positivt. Man visar på en medvetenhet dels om hälsobegreppet och 

dels om att tänka på vilka behov som finns hos besökarna. Exempel som gavs var exempelvis 

att det är viktigt att tänka på målgruppen när man planerar, att det finns behov av att öka 

kunskaperna om kost hos besökarna och att det finns möjligheter att arbeta med den psykiska 

hälsan. Pellmer & Wramners (2007) anger bland annat att hälsofrämjande arbete ska vara 

målinriktat, organiserat och där empowerment och delaktighet är viktiga begrepp. Ett kriterie 

för lokalt folkhälsoarbete är att det ska vara långsiktigt. Jämför vi personalens positiva känslor 

inför folkhälsoprojektet finns dessa delar med, vilket kan tyda på att det finns möjligheter för 

dem att få projektet att fungera.  
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Flera av respondenterna anger att man redan arbetar med folkhälsa i verksamheten 

exempelvis i och med att mötesplatsen fungerar som en social träffpunkt och att kultur är en 

dimension av hälsa, vilket inryms i målområde ett i de nationella målen för folkhälsan; 

delaktighet och inflytande i samhället. Genom att öka människors möjligheter att delta i 

sociala sammanhang anses utanförskapet minska och då minskar också risken för ohälsa 

(Regeringen, 2008), så helt klart har mötesplatserna en viktig uppgift i att främja delaktighet 

och socialt deltagande.   

 

Samtidigt som personalen ser positivt på projektet så finns det en del svårigheter. 

Förutsättningarna för att kunna genomföra aktiviteter inom ramen för projektet är inte lika i 

och med att mötesplatserna har olika mycket öppet och bemannar olika mycket. Brist på 

resurser anges som en svårighet, liksom tidsbrist. Zetterquist et al (2008) visar i sin studie på 

samma typer av faktorer som har verkat hindrande för implementering av lokala 

folkhälsoprojekt. I det här fallet är det inte upp till personalen själva att öka resurser, eller 

skapa mer tid, det krävs prioritering från på nivå i organisationen.  

 

En annan svårighet som anges är att det finns ett glapp mellan personal och besökare. 

Personalen ser att det finns ett behov, men det efterfrågas inte, samtidigt som besökarna 

upplevs som ovana att påverka. Det kan också handla om att man inte har så många besökare, 

eller att besökarna vill delta, men att de inte får eller kan av olika anledningar. Här skulle 

exempelvis Stages of change-modellen kunna vara behjälplig. Guldbrandsson (2007) menar 

på att det inte är någon idé att försöka implementera något om målgruppen inte är intresserad 

eller medveten om problemet. Har man en målgrupp som inte är intresserad av aktiviteter eller 

som inte efterfrågar hjälp måste personalen i första hand se till att väcka medvetenheten för att 

sedan arbeta vidare därifrån. Det är också se att det är viktigt att stärka besökarnas förmåga att 

delta, att få dem att föra fram synpunkter och lyssna på dem. Jackson et al (2007) visar i sin 

studie att en framgångsfaktor är att involvera målgruppen i planering och beslut. Där kan 

författaren se att personalen har ett stort ansvar att försöka hitta vägar till involvering och 

intresse. 

4.2.2   Hur upplever personalen samverkan? 

Personalen upplever att det är värdefullt att träffas och samverka inom personalgruppen i och 

med att man arbetar mycket själv på sin mötesplats. De mötesplatser som har samverkan med 

andra aktörer upplever också det som positivt. Denna positiva syn och att man har en vilja att 

samverka är, som jag ser det, en viktig del för att folkhälsoprojektet ska kunna fungera. Kan 

man hjälpas åt och dela med sig blir det troligtvis lättare att genomföra aktiviteter genom att 

man inte behöver både komma på, planera och genomföra allt på egen hand. Ett flertal 

tidigare studier, bland annat Janson & Tillgren (2010) och Abrahamsson (2007) visar på att 

samverkan är en viktig faktor för att få hälsofrämjande arbete att fungera, något som även 

stöds av Axelsson & Bihari Axelsson (2007).      

 

Det faktum att man arbetar mycket själv på sin arbetsplats anges som ett skäl till att det är 

svårt att samverka inom personalgruppen. De träffar man har innebär mycket information och 

inte så mycket möjlighet till just samverkan. Man upplever också att det är mer samverkan 
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mellan mötesplatser som är lika varandra eftersom man har mer gemensamt. Här kan jag se 

att det ligger en del på personalen att faktiskt efterfråga mer samverkan och att man försöker 

använda de forum som finns mer effektivt. Samtidigt visar tidigare studier på att ett ledarskap 

som stödjer och skapar förutsättningar för samverkan är en framgångsfaktor (Abrahamsson, 

2007). Då handlar det om att man högre upp i organisationen måste skapa möjligheter för 

personalen att samverka. 

 

Svårigheter i samverkan med andra aktörer handlar om att samarbeten kan avbrytas om 

personal slutar eller att man helt enkelt sköter sitt eget trots att man verkar på samma 

mötesplats. Abrahamsson (2007) anger skillnader i organisationskultur som ett hinder för 

samverkan, vilket skulle kunna vara en anledning till att man inte samverkar trots att man 

arbetar på samma mötesplats. Abrahamsson (2007) anger också att förutom ett ledarskap som 

stödjer samverkan måste också personalen se sin roll i samarbetet. Här kan författaren se att 

det borde vara av vikt att de olika aktörerna får chans att hitta de delar av samverkan som kan 

underlätta för deras egen verksamhet. Axelsson & Bihari Axelsson (2007) menar på att en 

framgångsfaktor vid samverkan är att man har ett gemensamt synsätt och prioriterar på 

samma sätt. 

 

Personalen själva efterfrågar mer tid till att kunna samverka och att man skulle tjäna på att 

tänka mer på vad man kan göra tillsammans. Detta skulle kunna förbättra samverkan, både 

med andra aktörer och inom personalgruppen. Abrahamsson (2007) anger också tidsbrist som 

ett hinder för fungerande samverkan. Vidare ser personalen att en förbättrad samverkan kan 

resultera i en underlättad arbetssituation, det kan inspirera och man kan lära nytt. Det finns en 

vilja och personalen ser positiva effekter med en bättre samverkan. Författaren anser att 

mycket handlar just om att få tid till att samverka. Samtidigt handlar det till viss del om 

personalens roll, precis som Arbrahamsson (2007) visar i sin studie. Personalen anger att man 

inte samverkan med alla och att en anledning kan vara att man inte vill härmas, eller att man 

inte vågar fråga. Där handlar det om att personalen måste se sin roll i samverkan; är man en 

som driver och har mycket idéer, visa då att du vill dela med dig och är man den som behöver 

hjälp måste man våga ta kontakten.     

4.2.3   Vilka möjligheter ser personalen när det gäller att folkhälsoprojektet ska kunna 

införlivas i verksamheten?  

Precis som redan diskuterats längre upp anger personalen att folkhälsa redan finns i 

verksamheten på olika sätt. Det viktiga är att arbeta för ett ökat välbefinnande och eftersom 

att hälsa redan är en del av verksamheten ses det som positivt att permanentera 

hälsobegreppet. Författaren anser att det kan vara ett viktigt ställningstagande och något som 

gör att det inte glöms bort eller prioriteras av annat. Jansson & Tillgren (2010) menar att det 

är viktigt att det finns tydliga mål och strukturer i den kommunala verksamheten för att 

hälsofrämjande arbete ska lyckas. Om man kan lyckas få in folkhälsa som ett mål i 

mötesplatsernas verksamhet skulle det alltså kunna vara en faktor för att få arbetet med hälsa 

att fortsätta i den ordinarie verksamheten. 
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Personalen ger exempel på aktiviteter som börjat som projekt och som sedan blivit fasta 

aktiviteter. Anledningar till att aktiviteterna lyckats bra ses vara att de varit riktade till 

målgrupper, att grupperna inte varit i behov av en ledare och att de innehållit både en aktivitet 

och en social samhörighet. Återigen vill författaren knyta an till Pellmer & Wramner (2007) 

och vad de menar att hälsofrämjande arbete innehåller. Människor som känner att de klarar att 

tillsammans driva en aktivitet, där finns empowerment. Aktiviteter som varit riktade mot en 

målgrupp har varit målinriktade och organiserade och att den sociala delen har betydelse för 

god hälsa visar bland annat de nationella målen för folkhälsa (Regeringen, 2008). 

 

Projekttiden ses som en faktor för att delar av projektet ska kunna implementeras i ordinarie 

verksamhet. Det är också viktigt att man ser till besökarnas behov och önskemål vid 

planering. Pellmer & Wramner (2007) menar att bland annat långsiktighet och delaktighet är 

kriterier som lokalt folkhälsoarbete ska bygga på, vilket stämmer väl överens med personalens 

syn.  

 

I och med att folkhälsoprojektet ska genomföras till en början menar personalen på att om 

man får möjlighet att prova på aktiviteter så kan det skapa inspiration till att fortsätta. Det är 

viktigt, tycker man, att se att det kommer att gynna både personal och besökare. Personalen 

ser också ett flertal olika aktiviteter som skulle kunna fungera i deras olika verksamheter. 

Zetterquist et al (2008) visade i sin studie att de projekt som studerades resulterade i många 

nya aktiviteter som fortsatt även efter att projektet slutat, vilket antas tyda på en lyckad 

implementering.  

4.2.4 Vilka hinder ser personalen när det gäller att folkhälsoprojektet ska kunna 

införlivas i verksamheten? 

Det som personalen ser som hinder för att få in delar av folkhälsoprojektet i den ordinarie 

verksamheten handlar framför allt om organisatoriska problem; en överbelastad 

arbetssituation, brist på resurser och sådant som saknar en lösning på lång sikt. Till stor del 

handlar det om sådant personalen själva inte kan besluta om, exempelvis resurser och 

bemanning. Guldbrandsson (2007) menar på att för lite resurser, låg prioritet och för stora 

avstånd mellan olika nivåer i en organisation är faktorer som kan göra att en implementering 

misslyckas. Även Zetterquist et al (2008) anger tidsbrist, resursbrist och brist på stöd uppifrån 

har verkat hindrande för att implementering ska lyckas. Om folkhälsa ska prioriteras i 

verksamheten krävs det alltså också att det skapas förutsättningar för det högre upp i 

organisationen. Samtidigt kan en ovilja hos personalen, vilket förvisso kan bero på att man 

känner att det inte finns tid och resurser, vara ett hinder och där måste det till viss del vara upp 

till var och en att arbeta med det som faktiskt är en prioriterad uppgift i bibliotekens 

verksamhetsplan. Dock anser författaren att det i slutändan handlar om att det måste finnas en 

tydlig styrning uppifrån och att det måste avsättas tid och resurser för att personalen ska 

kunna prioritera hälsofrämjande arbete i verksamheten. 

4.3 Sammanfattande diskussion, förslag på framtida studier och slutsatser 

Hälsofrämjande arenor i närområdet ger människor möjlighet till stöd i att förbättra sin 

situation (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Bostadsområdet som hälsofrämjande arena kan 
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enligt Pellmer & Wramner (2007) vara mobiliserande då man utgår från människors vardag. 

Utveckla mötesplatser i bostadsområden är ett konkret sätt att skapa stödjande miljöer 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Jama (2008) och Andersen & Olander (2008) menar på att 

lokala hälsofrämjande insatser når människor som annars kan vara svåra att nå och att det 

underlättar för människor att göra hälsosamma val. Finns möjligheterna för att Eskilstunas 

mötesplatser ska kunna arbeta hälsofrämjande, eller behövs det någonting ytterligare? 

 

Syftet för denna studie har varit att ta reda på hur personalen upplever arbetet med det 

folkhälsoprojekt som ska genomföras och tanken som finns med att delar av projektet ska 

kunna införlivas i den ordinarie verksamheten. Resultatet visar att det finns förutsättningar för 

att projektet och en fortsättning efter projekttiden genom personalens positiva syn på 

projektet, fortsättningen och samverkan. Man vill arbeta hälsofrämjande om verksamheten 

tillåter. Samtidigt finns det en del svårigheter att övervinna, vilket till stor del hänger på högre 

nivåer i organisationen genom att man måste ge personalen förutsättningar genom tid och 

resurser. Dock har varje mötesplats olika förutsättningar, vilket är viktigt att man ser till. Det 

kan inte vara möjligt att en mötesplats som är öppen tre timmar i veckan kan förväntas göra 

samma saker som en som är öppen 20 timmar. Studier av lokalt hälsofrämjande arbete har 

visat att samverkan är en framgångsfaktor, något som också framgår av denna studie. Även 

för detta krävs att personalen ges förutsättningar att samverka genom både stöd och resurser. 

 

Denna studie skulle exempelvis kunna användas som underlag vid en utvärdering av projektet 

där resultaten kan visa på anledningar till varför det gått som det gått. Den visar också på vad 

personalen ser att det behövs för att aktiviteter ska kunna implementeras i verksamheten, 

vilket kan ge ett underlag när resurser ska fördelas. 

4.3.1 Förslag på framtida studier 

Det vore intressant om detta folkhälsoprojekt studerades ytterligare. Eftersom att det inte har 

startat några aktiviteter just inom ramen för folkhälsoprojektet ännu valde jag att rikta in mig 

på personalen och deras uppfattning om hur det ska bli att arbeta med det. Det finns många 

delar av projektet som vore intressant att studera. Har besökarna gått att nå och har man 

kunnat påverka dem? Hur har implementeringen gått? Har personalen fått de förutsättningar 

som behövs och har projektet fått en fortsättning? Ska hälsofrämjande arbete prioriteras är det 

en förändring i organisationen som ska göras och ett alternativ skulle kunna vara att utvärdera 

projektet utifrån ”Teorin om organisationsförändringar” (som beskrivs i bakgrunden) för att se 

om förutsättningarna finns för varje steg i processen. 

 

4.3.2 Slutsatser  

 Personalen har en medvetenhet om hälsa och en positiv syn på att arbeta 

hälsofrämjande. 

 Det finns förutsättningar för folkhälsoprojektet att lyckas om man ser till varje 

mötesplats egna möjligheter och behov. 
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 Samverkan ses som positivt, vilken är en förutsättning för att hälsofrämjande arbete 

ska lyckas. 

 Förbättrad samverkan kan leda till ännu bättre resultat genom inspiration och en 

underlättad arbetssituation. 

 Tidsbrist och brist på resurser är det stora hindret för att projektet och en fortsättning 

på det ska lyckas. 
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