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SAMMANFATTNING 

WHO rekommenderar hälso- och sjukvården att bli mer hälsofrämjande. Däremot visar 

forskning att hälso- och sjukvården inte lever upp till denna rekommendation. Landstinget 

Västmanland har dock gjort en satsning på det hälsofrämjande arbetet. Fyra hälsocenter har 

etablerats i länet till följd av detta. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur 

personalen vid dessa hälsocenter upplevde sina förutsättningar att jobba hälsofrämjande 

med kost- och motionsvanor. Metoden som användes för att besvara syftet var kvalitativ. 

Datainsamlingen skedde genom att sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. Fem 

hälsovägledare och en person med övergripande ansvar för hälsocenterverksamheten 

intervjuades. Datamaterialet analyserades med hjälp av en induktiv och manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visar att hälsocenters arbete följer de grundprinciper som tagits 

fram för hälsofrämjande arbete. Stöd i organisationen och den egna kompetensen var 

faktorer som underlättade arbetet, medan bristfälliga lokaler och samverkansproblem till 

exempel var faktorer som upplevdes hindra arbetet. Slutsatserna som presenterats utifrån 

uppsatsens resultat var att delar av hälsocenters arbete fungerade bra men att det fanns vissa 

förbättringsmöjligheter. Till följd av att hälsocenters arbete bedömdes ligga i linje med 

grundprinciperna för hälsofrämjande arbete drogs även slutsatsen att verksamheten kan vara 

ett gott exempel för andra vårdorganisationer som önskar arbeta hälsofrämjande.            

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, Hälsofrämjande sjukvård, Kvalitativa intervjuer, 

Tvärsektoriell samverkan, Övervikt  



 

ABSTRACT 

WHO recommend health services to become more health promoting. Yet, research indicates 

that health services don’t fulfill these recommendations. The county Landstinget 

Västmanland however, has made a commitment to work health promoting. Due to this 

commitment four Health facilities has been established in the county. The aim of this study 

was to investigate how the staff at these health facilities experienced their premises to work 

health promoting with diet- and physical activity habits. A qualitative method was used to 

answer this. Six semistructured interviews was performed to collect data. Five health 

counselors and one person with administrative responsibility for the health facilities was 

interviewed. An inductive and manifest qualitative content analysis was used to analyze the 

collected data. The result indicated that the health facilities was working health promoting 

according to the fundamental principles for health promotion. The result also showed that a 

supportive organization and the individual competence was two factors among others that 

made the work easier. Inadequate facilities and collaboration issues for example was on the 

other hand factors that the respondents felt complicated their work. The conclusions drawn 

from the result is that parts of the health facilities, health promotion work is working well, 

but that there is room for improvements. Also the conclusion that the health facilities can set 

an example for other health services that wishes to become more health promoting was 

drawn.      

Key words: Health promotion, Health promoting health services, Intersectoral collaboration, 

Overweight, Qualitative interviews  
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1 INTRODUKTION 

Ett lyckat hälsofrämjande arbete bidrar till en frisk och välmående befolkning som i 

förlängningen kan bidra till ett lands utveckling. Ett lyckosamt hälsofrämjande arbete 

kommer även att innebära att hälso- och sjukvården sparar både tid och pengar i och med att 

befolkningen förblir friska och inte behöver uppsöka vård. Därför borde det ligga i hälso- och 

sjukvårdens intresse att jobba hälsofrämjande. Men trots att det gått snart trettio år sedan 

Världshälsoorganisationen [WHO] poängterade att hälso- och sjukvården behöver bli en 

verksamhet som arbetar hälsofrämjande för att hälsan i världen ska förbättras, finns det 

fortfarande mycket att utveckla innan det går att säga att hälso- och sjukvården lever upp till 

WHOs rekommendation. I Sverige har arbetet mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

prioriterats och år 2007 tog regeringen fram propositionen En förnyad folkhälsopolitik, 

vilket var en omarbetad version av den föregående från 2002. I den presenterades elva 

folkhälsopolitiska målområden, varav ett av dessa innebar att det hälsofrämjande arbetet 

inom hälso- och sjukvården skulle förbättras. På regionalnivå har tillexempel Landstinget 

Västmanland gjort en satsning på att bli mer hälsofrämjande. Bland annat har fyra 

hälsocenter upprättats i länet.   

Denna uppsats avser därför att närmare studera hur Landstinget Västmanlands 

hälsofrämjande arbete bedrivs och fungerar vid dessa hälsocenter. Att jag valt att skriva om 

just detta beror på att ämnet har berörts under tiden på min folkhälsoutbildning och jag fann 

det intressant. Jag har avgränsat mig till att fokusera på kost- och motionsvanor i uppsatsen 

eftersom jag i min utbildning valt att läsa 60hp kost och för att delar av mitt liv har präglats- 

och fortfarande präglas av fysisk aktivitet.  

Förhoppningen med uppsatsen är att den kan belysa vad som fungerar bra samt mindre bra i 

Hälsocentrens hälsofrämjande arbete med kost- och motionsvanor och på så sätt bidra till att 

verksamheten kan utvecklas till det bättre. Vilket även innebär att befolkningens hälsa 

påverkas positivt.    
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2 BAKGRUND 

År 1948 definierade WHO hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt-, psykiskt- och 

socialt- välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (WHO, 

1946). WHOs definition innebar en mer holistisk syn på hälsa jämfört med den 

biomedicinska synen på hälsa. Enligt Medin och Alexandersson (2000) är hälsa och sjukdom 

motsatser inom den biomedicinska vetenskapen, där avsaknad av sjukdom innebär hälsa. År 

1986 kom WHO fram till att hälsa bör ses som en resurs för att nå ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt-, psykiskt- och socialt- välbefinnande och inte som ett mål i sig (WHO, 2009). Detta 

eftersom att en grupp eller en individ måste kunna identifiera men även infria och 

tillfredsställa sina önskningar och behov i den sociala och fysiska miljö de lever i, för att ha 

möjlighet att uppnå detta tillstånd. Folkhälsa är ett begrepp som syftar på arbetet med att 

försöka förbättra hälsan och förlänga livslängden bland en befolkning (WHO, 1998a). 

2.1 Hälsofrämjande arbete  

Under den första konferensen för hälsofrämjande arbete som hölls 1986 i Ottawa så beskrevs 

hälsofrämjande arbete som den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen 

över- och förbättra sin hälsa (WHO, 2009). Tre huvudstrategier för hälsofrämjande arbete 

togs fram under konferensen i Ottawa, vilka var förespråka, möjliggöra och medla. Under 

konferensen listades även fem prioriterade områden för hälsofrämjande arbete. De fem 

strategierna var att bygga hälsosamma policys, skapa stödjande miljöer, stärka 

samhällsaktioner, utveckla individuell färdighet samt att omorientera hälso- och sjukvården. 

Konferensen konstaterade därmed att hälsofrämjande arbete är något som rör alla sektorer i 

samhället och inte bara hälso- och sjukvårdssektorn. Enligt WHO (1998a) är hälsofrämjande 

arbete inte enbart att stärka individen och dess kontroll över sin hälsa, utan hälsofrämjande 

arbete innebär också att individen får en ökad kontroll över de faktorer som påverkar hälsan. 

Dessa faktorer kan enligt Dahlgren och Whitehead (1991) delas in i olika nivåer (se figur1). I 

den innersta cirkeln återfinns faktorer som inte går att påverka tillexempel ålder. I nästa nivå 

återfinns faktorer som rör individuella livsstilsval, tillexempel kostvanor. Nästa nivå rymmer 

sociala- och samhällsnätverk, tillexempel sociala relationer. Den näst yttersta nivån handlar 

om levnadsvillkor och arbetsförhållanden, tillexempel tillgång på utbildning och arbete. I den 

yttersta nivån återfinns generella socioekonomiska-, kulturella- och miljörelaterade faktorer, 

tillexempel graden av jämlikhet i samhället. Faktorerna i de fyra halvcirklarna är påverkbara.  

Som ett parallellt begrepp till hälsofrämjande kan sjukdomsförebyggande nämnas, vilket 

enligt WHO (1998a) är åtgärder som syftar till att förebygga uppkomsten- och reducera 

konsekvenserna av sjukdomar genom att fokusera på riskfaktorer. Det 

sjukdomsförebyggande arbetet vänder sig till riskgrupper som identifierats och genomförs 

inom hälso- och sjukvården.    
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Figur 1: Faktorer som påverkar hälsan (Dahlgren & Whitehead, 1991).    

2.1.1 Sju grundprinciper för hälsofrämjande arbete  

En arbetsgrupp inom WHOs europaregion har tagit fram sju stycken grundläggande 

principer som insatser som ska kallas hälsofrämjande bör utgå ifrån. Dessa är empowerment, 

delaktighet, helhetssyn, tvärsektoriellt, jämlikt, hållbart och flera strategier (WHO, 1998b). 

Det innebär att hälsofrämjande insatser måste leda till att individer och samhällen ökar sin 

egenmakt över de faktorer som påverkar hälsan, att de som berörs av insatsen involveras, att 

insatser har en främjande effekt på såväl fysisk, psykisk och social hälsa, att flera olika 

samhällssektorer involveras, att insatser bygger på en värdegrund som står för jämlikhet och 

social rättvisa, att insatser gynnar individer och samhällen även efter att projektmedlen är 

slut samt att flera olika strategier används för att angripa ett problem.  

2.1.2 Empowerment och delaktighet 

Som nämns här ovan så är empowerment en av sju grundprinciper för hälsofrämjande 

arbete. Däremot finns ingen svensk direktöversättning av ordet (Askheim & Starrin, 2007). 

Som begrepp däremot menar Askheim (2007) och WHO (1998b) att empowerment betyder 

att individer eller grupper skaffar sig makt över sina egna liv och på så sätt kan ta kontroll 

över de faktorer som påverkar deras hälsa. Ytterligare en grundprincip för hälsofrämjande 

arbete är som tidigare nämnts delaktighet. Green och Tones (2010) visar att dessa två 

principer korrelerar med varandra. Desto mer delaktighet och inflytande individer eller 

grupper tillåts ha i beslut som rör dem själva ju högre blir även deras grad av empowerment. 

Detta illustreras i figur 2.  
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Figur 2: Relationen mellan delaktighet och empowerment, omarbetad efter Green & Tones (2010).          

2.1.3 Tvärsektoriell samverkan  

Som tidigare nämnts måste flera olika samhällssektorer samverka för att en insatts ska kallas 

för hälsofrämjande, eftersom hälsofrämjande arbete är något som berör flera olika 

samhällssektorer och ett hälsoproblem således inte kan lösas av endast en enskild sektor. 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) påpekar att samverkan kan vara interorganisatorisk, 

interprofessionell och/eller intersektoriell, samt att om samverkan inte tillämpas finns risken 

att personer blir slussade mellan olika myndigheter eller inte får den hjälp de behöver 

överhuvudtaget. Samverkan innebär således en helhetssyn på problemen, något myndigheter 

och organisationer kritiserats för att ha saknat. Helhetssyn är som tidigare nämnt även det en 

grundläggande princip för hälsofrämjande insatser. Terminologin kring samverkan har enligt 

Green och Tones (2010) skiftat under åren men enligt WHO (1998a) är tvärsektoriell 

samverkan när flera samhällssektorer bildar erkända relationer med varandra för att på ett 

effektivare sätt angripa ett hälsoproblem. O’neill, Lemieux, Groleau, Fortin och Lamarche 

(1997) menar att samverkan kan anta olika grad av formalisering, det vill säga i vilken 

utsträckning samverkan är styrd av fasta ramar eller inte. Nätverk är tillexempel en form av 

samverkan som inte regleras av fasta ramar utan information utbyts fritt mellan parterna.  

Delaney (1994) belyser att bristen på visioner, gemensamt engagemang och konkurrens 

mellan både individer och organisationer samt konkurrens inom och mellan nätverk och 

inflytelserika påverkansgrupper är faktorer som försvårar samverkan. Axelsson och Bihari 

Axelsson (2005) styrker att motstridiga visioner och bristen på gemensamt engagemang 

försvårar samverkan. Att konkurrens är något som försvårar samverkan visar även 

Glendinning (2003) i och med att samverkan ledde till ett revirskyddande tänk i de fall som 

undersöktes i studien. Detta eftersom personerna som samverkade kände att deras 

professionella status hotades av samverkan. Delaney (1994) menar även att tidsbrist, 

motstridiga planeringar och tidsscheman och olika kanaler för ansvarsutkrävande och 

Låg grad av empowerment 

Hög grad av empowerment 

Delaktighet Symboliska åtgärder Exkluderade 

Tar alla 
Avgörande  
beslut 

Delegerad 
myndighet 

Gemensam 
planering Tillfrågade Delges 

information 
Ignorerade Tvingade att 

följa order 
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kommunikation är ytterligare faktorer som hindrar samverkan från att fungera på ett bra 

sätt. Johnson, Wistow, schulz och Hardy (2003) visar i sin studie att det som framförallt 

hindrade samverkan från att fungera var deltagarnas oro över hur samverkan skulle 

finansieras. Deltagarna oroade sig för att pengar som behövs i den ordinarieverksamheten 

skulle användas för att bedriva samverkan. Trots svårigheterna med att få samverkan att 

fungera så visar Lillefjell, Knudtsen, Wist och Ihlebaek (2013) att samverkan ses som en 

nödvändighet bland yrkesverksamma för ett lyckat hälsofrämjande arbete. 

2.2 Hälsofrämjande sjukhus och hälsofrämjande sjukvårdsnätverk 

En arena är en plats där människor lever sina liv och vars miljömässiga, organisatoriska och 

personliga egenskaper påverkar individens hälsa (WHO, 1998a). Det är oftast en fysiskt 

avgränsad plats men kan även vara en social kontext. WHO (2009) beskriver att det i Jakarta 

1997 under den fjärde konferensen för hälsofrämjande arbete, betonades att arenorna är 

viktiga för att nå ut med hälsofrämjande strategier och på så sätt förbättra människors hälsa. 

Som tidigare nämnts är ett prioriterat område för hälsofrämjande arbete en omorganisation 

av hälso- och sjukvården och just sjukhus är en arena som finns med när WHO listar olika 

arenor där hälsofrämjande initiativ har genomförts 

(http://www.who.int/healthy_settings/types/en/). Enligt WHO (1998a) innebär konceptet 

hälsofrämjande sjukhus att sjukhuset utöver att tillhandahålla klinisk behandling jobbar för 

att främja hälsan hos sjukhusets patienter och medarbetare men även bidrar till att förbättra 

hälsan hos medborgarna i det samhälle som sjukhuset verkar i.  

För att underlätta sjukhusens arbete med att bli mer hälsofrämjande har WHO infört ett 

nätverk för hälsofrämjande sjukhus (WHO, 2004). Sedan år 1996 finns ett sådant nätverk i 

Sverige och från och med 2007 har namnet vidgats till hälsofrämjande sjukvård för att 

rymma fler typer av vårdorganisationer (http://www.hfsnatverket.se/sv/om-oss/). 

Medlemsorganisationerna som kan vara sjukhus eller tillexempel hela landsting, får genom 

sitt medlemskap i nätverket möjlighet att följa och vara del i utvecklingen av hälso- och 

sjukvården i Sverige. Detta genom att utbyta kunskaper med varandra inom nätverket. Men 

då det svenska nätverket även är en del i det internationella nätverket för hälsofrämjande 

sjukvård får medlemmarna även ta del av utvecklingen i övriga världen. Sveriges regering 

menar att den svenska hälso- och sjukvården måste bli mer hälsofrämjande 

(Socialdepartementet, 2008). Resurser satsas därför på att stödja det arbete som nätverket 

för hälsofrämjande sjukvård bedriver för att utveckla hälso- och sjukvården till att bli mer 

hälsofrämjande. 

Aujoulat, Le Faou, Sandrin- Berthon, Martin och Deccache (2001) visar i sin översiktsartikel 

att sjukhus som är anslutna till det hälsofrämjande sjukvårdsnätverket inte lyckas med att 

vara hälsofrämjande fullt ut, till exempel så var det ytterst få av de projekt som genomförts 

som på något sätt samarbetat med lokalsamhället. Att arbetet med att vara ett 

hälsofrämjande sjukhus inte lyckats till hundra procent beror enligt studien på att det saknas 

tillräckliga hjälpmedel för hur implementeringen av det hälsofrämjande arbetet på sjukhusen 

ska gå till. Guo et al. (2007) visar i sin studie att chefernas attityd till det hälsofrämjande 

http://www.who.int/healthy_settings/types/en/
http://www.hfsnatverket.se/sv/om-oss/
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arbetet spelar roll för hur prioriterat detta arbete blir på ett sjukhus. Polluste et al. (2007) 

visar däremot i en studie som genomfördes på 54 olika sjukhus i Estland, att nätverket för 

hälsofrämjande sjukvård varit effektivt i den bemärkelsen att sjukhus som anslutit sig till 

nätverket i större utsträckning tillhandahåller hälsofrämjande insatser än sjukhus som inte 

anslutit sig.  

2.3 Övervikt och fetma  

Övervikt och fetma är ett utbrett folkhälsoproblem i världen och är orsak till mycket 

sjuklighet och ohälsa (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/). Eftersom 

övervikt och fetma orsakas av en längre tids obalans mellan den mängd energi en person får i 

sig från maten kontra den energi som förbrukas via fysisk aktivitet, är det viktigt att arbeta 

med bakomliggande faktorer som bättre kost- och motionsvanor.  

Resultatet från en studie som Wilson, D’ Agostino, Sullivan, Parise och Kannel (2002) 

genomfört visar att övervikt och fetma leder till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Men 

också en ökad risk för bland annat högt blodtryck, vilket är en riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom. Att övervikt och fetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom visar också Frost, 

Hune och Vestergaard (2005). Även Joshy et al. (2013) visar på ett samband mellan en 

viktökning och risken för hjärt- och kärlsjukdom. Övervikt och fetma ökar inte bara risken 

för olika hjärt- och kärlsjukdomar utan medför även en ökad risk för tjocktarmscancer. Något 

som Moghaddam, Woodward och Huxley (2007) kommer fram till genom en metaanalys av 

tidigare studier som undersökt sambandet mellan BMI och risken för tjocktarmscancer.  

Everson- Hock et al. (2013) visar i sin översiktsartikel att interventioner som syftar till att 

förbättra socioekonomiskt utsatta gruppers kost- och motionsvanor haft varierande effekt. 

Flera hinder till att vissa interventioner inte uppnådde önskad effekt identifierades också i 

studien. Att budskapen kring vad hälsosam kost är upplevs som svåra att förstå på grund av 

att budskapen är allt för komplicerade, var en faktor som hindrade. Individers nuvarande 

livssituation som tillexempel stress, tröstätande och depression var också faktorer som 

försvårade beteendeförändringsarbetet. Sociala normer var ytterligare en faktor som studien 

uppmärksammade som ett hinder. Även bland interventioner som syftar till att förebygga 

viktökning finns en variation i effektivitet mellan olika interventioner (Hutchesson, Hulst & 

Collins, 2013). En metod som visat sig vara signifikant effektiv för att förebygga viktökning är 

gruppmöten där deltagarna träffas en gång i veckan under en tioveckorsperiod där olika 

viktrelaterade ämnen diskuteras. Moodie et al. (2013) ger ett exempel på att effektiva 

förebyggande interventioner mot viktökning även kan vara kostnadseffektiva.     

För att ge en bild av hälsotillståndet och dess utveckling i Sverige publicerades 2009 den 

sjunde folkhälsorapporten (socialstyrelsen, 2009). I rapporten går det att läsa att övervikt 

och fetma är ett utbrett problem i Sverige och år 2004/2005 var 34 procent av kvinnorna i 

åldern 16-84 år överviktiga eller feta. Bland männen i samma ålder var siffran ännu högre, 

hela 51 procent. Detta är en ökning från början av åttiotalet då 27 procent av kvinnorna 

respektive 34 procent av männen var överviktiga eller feta.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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2.4 Landstinget Västmanlands hälsofrämjande arbete 

En del av landstingets Västmanlands vision från år 2004 lyder ”Det hälsofrämjande 

landstinget bidrar till ett gott liv för alla.”(Landstinget Västmanland, 2013). I april 2012 gick 

landstinget Västmanland med i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukvård 

(http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Folkhalsa/HFS---Halsoframjande-sjukhus-och-

vardorganisationer/). Det hälsofrämjande arbetet är även ett prioriterat område i 

Landstinget Västmanland under åren 2014-2016 (Landstinget Västmanland, 2013). Vilket 

innebär att arbetet med att bland annat utveckla medlemskapet i det hälsofrämjande 

sjukvårdsnätverket ska prioriteras. En viktig del i detta arbete är att jobba för att förändra 

individers ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet sker genom att levnadsvanor tas upp mer i 

mötet med patienten. Målet är att tre procentenheter fler patienter har fått frågor om 

levnadsvanor i mötet med vården år 2016 jämfört med de 18- 31% som år 2012 fick dessa 

frågor. Om en patient är i behov av att förändra någon levnadsvana kan patienten hänvisas 

till ett av länets hälsocenter. Målet är att personer som blir hänvisade till ett hälsocenter ska 

öka med femtio procent årligen fram till år 2016. År 2012 skrevs 90 personer in på 

hälsocenter efter hänvisning från vården Det är också möjligt att vända sig till hälsocentren 

utan att ha varit i kontakt med vården först.  

Från och med år 2012 blev hälsocenter i Västerås och Fagersta en permanent verksamhet 

inom Landstinget Västmanland (Landstinget Västmanland, 2012). År 2013 utökades 

verksamheten och två nya hälsocenter inrättades, ett i Sala och ett i Köping. Hälsocentren 

ingår tillsammans med självhjälpsgrupperna och tobaksenheten i Hälsocentrum 

Västmanland, vilket är Landstinget Västmanlands befolkningsinriktade hälsofrämjande 

arbete. Vid de fyra hälsocentren bedrivs operativa insatser på individ- och gruppnivå för att 

främja goda levnadsvanor i befolkningen 

(http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Folkhalsa/halsocentrum_vastmanland/). Arbetet 

fokuserar på att förändra levnadsvanorna kost, motion, sömn, stress och tobak. De fyra 

hälsocentren har tretton anställda som jobbar antingen som hälsovägledare eller 

beteendevetare och tillsammans med någon av dessa får individen möjlighet att kostnadsfritt 

förändra sina levnadsvanor. Förändringen mot en hälsosammare livsstil börjar oftast med ett 

individuellt hälsosamtal, men hälsocentren erbjuder även andra aktiviteter för att främja 

goda levnadsvanor. Exempel på aktiviteter utöver hälsosamtalen som erbjuds vid de olika 

hälsocentren är kom- i- form grupper, stavgångsgrupper, individuellt anpassat 

träningsprogram och föreläsningar (www.1177.se)  

2.5 Transsektoriella modellen för beteendeförändring 

Den transsektoriella modellen för beteendeförändring ärt enligt Nutbeam och Harris (2004) 

en modell som består av fem steg. Dessa steg beskriver hur motiverad och förberedd en 

individ är för en beteendeförändring. I modellens första steg, prekontemplation, har 

individen ingen tanke på att förändra sitt beteende. I modellens andra steg kontemplation 

däremot, har individen börjat fundera på en förändring. I nästa steg som är 

förberedelsesteget så har individen bestämt sig för att en beteendeförändring ska till, under 

http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Folkhalsa/HFS---Halsoframjande-sjukhus-och-vardorganisationer/
http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Folkhalsa/HFS---Halsoframjande-sjukhus-och-vardorganisationer/
http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Folkhalsa/halsocentrum_vastmanland/
http://www.1177.se/
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denna period sker även ett antal försök till att förändra beteendet. När individen lyckas 

åstadkomma en beteende förändring går hen in i modellens fjärde steg handlingsstadiet. 

Modellens sista steg kallas för vidmakthållande och pågår till dess att beteendet inte längre 

är ett problem för individen. En individ som genomgår en beteendeförändring går sällan 

genom modellens samtliga steg i en följd, utan oftast sker det som en rörlig process där 

individen rör sig fram och tillbaka mellan de olika stegen.   

2.6 Problemformulering 

Då forskning visar att arbetet med att implementera ett hälsofrämjande tankesätt i hälso- och 

sjukvården varit bristfälligt ämnar denna uppsats att närmare studera det hälsofrämjande 

arbetet med fokus på kost- och motionsvanor i ett landsting som sedan år 2004 haft som 

vision att vara ett hälsofrämjande landsting. Detta eftersom kunskap om denna 

hälsofrämjande verksamhet skulle kunna bidra till ytterligare kunskap om hur hälso- och 

sjukvården i Sverige kan utveckla sitt hälsofrämjande arbete. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur personalen vid hälsocenter i Västmanland upplever sina 

förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande med kost och motionsvanor.  

 Hur beskriver personalen att det hälsofrämjande arbetet med kost- och motionsvanor 

bedrivs? 

 Vad upplever personalen underlättar det hälsofrämjande arbetet med kost- och 

motionsvanor? 

 Vad upplever personalen försvårar det hälsofrämjande arbetet med kost- och 

motionsvanor? 

4 METOD 

För att ta reda på hälsocenters personals egna upplevelser av sina förutsättningar att jobba 

hälsofrämjande med kost och motionsvanor genomfördes en kvalitativ intervjustudie. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I analysen tillämpades 

en induktiv ansats och en manifest kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Metoden för 

genomförandet av studien valdes utifrån valt syfte och Bryman (2011) menar att det är 

karakteristiskt för den kvalitativa forskningen att från respondenternas tolkning av 
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verkligheten försöka få en förståelse för den sociala verklighet de befinner sig i. Detta innebär 

att en subjektiv bild av vad sanning är tillämpas. Augustinsson (2012) beskriver att en 

subjektiv bild av sanningen betyder att sanningen består av flera olika perspektiv och 

tolkningar. Det finns således inte en absolut bild av vad som är sant. Intervjuer är enligt 

Kvale och Brinkman (2009) lämpliga att använda som datainsamlingsmetod inom kvalitativ 

forskning eftersom intervjuer kan fånga respondentens beskrivningar av sin livsvärld. Med 

en induktiv ansats menas att analysen tar sin utgångspunkt i det insamlade datamaterialet 

och inte i en befintlig teori (Elo & Kyngäs, 2008). Att analysen är manifest innebär enligt 

Potter och Levine- Donnerstein (1999) att analysen håller sig nära den ursprungliga texten 

med en låg grad av abstraktionsnivå. Det innebär även att tolkningen av materialet inte sker i 

samma utsträckning som vid en latent analys, där fokus är det underliggande budskapet.  

4.1 Urval 

För att välja ut lämpliga respondenter till studien användes ett strategiskt urval eller 

målinriktat urval som det även kallas. Denna urvalsstrategi används enligt Bryman (2011) för 

att få med relevanta respondenter utifrån studiens syfte. Detta görs för att kunna besvara 

syftet och frågeställningarna så bra som möjligt. För att på bästa sätt besvara denna studies 

syfte var det därför viktigt att personerna som deltog i studien var anställda på något av 

Landstinget Västmanlands fyra hälsocenter och i sitt dagliga arbete jobbade med att främja 

individers- och befolkningens kost-och motionsvanor. För att få kontakt med potentiella 

respondenter gick en förfrågan på mail ut via en kontaktperson med tillgång till 

kontaktuppgifter till tänkbara respondenter. Två stycken intervjuer bokades via mailsvar på 

denna förfrågan. Ytterligare fyra intervjuer bokades via kompletterande telefonsamtal efter 

att mailsvar på den första förfrågan uteblivit. De sex personer som valde att sälla upp i 

studien representerade olika hälsocenter och bidrog därmed till en spridning i urvalet. Totalt 

deltog personal från tre av länets fyra hälsocenter. Att ett hälsocenter uteblev berodde på att 

personalen inte hade tid att ställa upp till följd av tidsbrist i det egna schemat på grund av 

arbetsbelastning och helgdagar. Fem av respondenterna var anställda som hälsovägledare 

och jobbade direkt mot individer och befolkningen med att främja goda kost- och 

motionsvanor. Den sjätte respondenten jobbade mer övergripande med verksamheten och 

ansåg sig själv jobba indirekt med att främja goda kost- och motionsvanor. 

4.2 Datainsamling 

För att samla in data till studien genomfördes semistrukturerade intervjuer. Samtliga 

intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på respondenternas respektive arbetsplats. 

Semistrukturerade intervjuer är lämpliga att använda när studien har ett relativt klart fokus 

och olika frågeställningar ska besvaras (Bryman, 2011). Denna form av intervjuer tar sin 

utgångspunkt i på förhand framtagna teman men lämnar samtidigt utrymme för nya teman 

som kan tänkas dyka upp under intervjun. De på förhand framtagna temana sammanställs i 

en intervjuguide. Däremot är inte forskaren bunden till denna utan ordningen i 
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intervjuguiden kan komma att ändras under intervjun och det finns även möjlighet att ta upp 

teman som på förhand inte var tänkta att diskuteras. De teman som låg till grund för den 

intervjuguide som användes till denna studie utgick från studiens frågeställningar och var 

Arbetsbeskrivning, Underlättar och Försvårar. Intervjuguidens frågor formulerades med 

utgångspunkt i dessa teman. Intervjuguiden bestod därför av frågor som berörde hur 

hälsocenter bedriver det hälsofrämjande arbetet med kost och motionsvanor samt vad som 

underlättar och försvårar detta arbete. Frågorna följdes under intervjuerna upp av följdfrågor 

som på förhand tänkts ut och inkluderats i intervjuguiden. Det ställdes även ytterligare 

följdfrågor som under intervjuns förfarande dök upp. Intervjuguiden presenteras i sin helhet 

i bilaga A.  

Intervjuerna som genomfördes spelades in som en ljudfil på en mobiltelefon med 

inspelningsfunktion. Intervjuerna varade mellan 28 och 39 minuter. Efter varje genomförd 

intervju transkriberades det inspelade materialet i sin helhet för att på så sätt underlätta 

analysen.   

4.3 Analys  

Analysarbetet började med att de inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant i 

datorprogrammet Microsoft Word 2013. Även uttryck som tillexempel ”mm” och ”öh” 

inkluderades i transkriberingen. Tydliga pauser markerades i transkriberingen som tre 

punkter inom parantes (…). Under transkriberingen kodades respondenterna genom att 

namnet på personen byttes ut till IP följt av en siffra, IP1, IP2 och så vidare. Totalt 

genererade transkriberingen 43 A4- sidor löpande text. Efter att intervjuerna sammanställts 

skriftligt genomfördes en induktiv och manifest kvalitativ innehållsanalys. Det innebar att 

intervjuutskrifterna lästes igenom samtidigt som anteckningar fördes i marginalerna om 

vilket av intervjuguidens tre teman ett visst textstycke kunde tänkas beröra. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) kallar detta för att texten struktureras efter domäner. Dessa 

domäner kan exempelvis utgå från frågeområden i en intervjuguide. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter i utskrifterna som ansågs relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Då analysen var manifest identifierades dessa meningsenheter endast 

utifrån vad som uttryckligen stod i texten och inte utifrån någon tolkning av vad 

meningsenheterna kunde tänkas betyda. Dessa meningsbärande enheter kondenserades 

sedan till kortare sammanfattningar. De förkortade enheterna fick sedan en kod som belyste 

det mest centrala i de förkortade enheterna. Ett exempel på processen där meningen från en 

meningsbärande enhet koncentrerades till en kod visas i tabell 1.  

Efter att de meningsbärande enheterna kondenserats och kodats bildades underkategorier 

utifrån liknande koder som ansågs relatera till varandra. Tillexempel ansågs koderna 

Prioriterat område, Viktig verksamhet och Direktiv uppifrån relatera till varandra och 

skapade tillsammans med liknande koder underkategorin Stöd i organisationen. Denna 

underkategori bildade sedan tillsammans med andra underkategorier kategorin Faktorer 

som underlättar, eftersom dessa underkategoriers gemensamma nämnare var att de bidrog 

till att underlätta arbetet. I tabell 2 presenteras ett exempel på en kategori och de 
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underkategorier som tillsammans bidrog till att skapa denna. För samtliga kategorier och 

underkategorier se bilaga B.  

Tabell 1: Exempel på meningskondensering. 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Ja men det kan bli lite 

tungrott och att det tar 

väldigt lång tid till beslut 

hela tiden och vi har idéer 

och så här… vi vill göra såhär 

ja nej då kan vi inte göra det 

för det måste tas beslut här 

och beslut där och 

politikerna bestämmer… och 

gör vi det så får vi skit från 

politikerna liksom… (IP2) 

 

Politikerna måste fatta beslut 

vilket gör att det tar lång tid 

att få igenom idéer 

 

Politiken påverkar 

   

Tabell 2: Exempel på en Kategori med tillhörande underkategorier som analysen genererade. 

 

Kategori 

 

Underkategorier 

 

Arbetssätt   

                                                          

 

 

 

 

Flera strategier  

Delaktighet och empowerment 

Hållbarhet 

Jämlikhet  

Tvärsektoriell samverkan 
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4.4 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra forskningsetiska principer, samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I arbetet med denna 

studie togs det hänsyn till dessa fyra forskningsetiska principer. Det innebar att deltagandet i 

studien var frivilligt och att respondenterna informerades om att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång. Det innebar även att respondenterna fick 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt via ett missivbrev som bifogades i den 

första mailkontakten med respondenten. Innan intervjuerna startade fick respondenterna 

ytterligare en möjlighet att läsa missivbrevet, de hade då även möjlighet att ställa frågor 

direkt till intervjuaren om något var oklart. De personer som kontaktades via telefon fick 

möjlighet att läsa brevet och ställa frågor om det i samband med intervjun. Informerat 

samtycke lämnades muntligen av respondenterna innan inspelningarna startade. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med att koder istället för namn användes i 

presentationen av studiens resultat. Nyttjandekravet kunde uppfyllas genom att det 

insamlade materialet från intervjuerna endast användes till denna studie. Missivbrevet 

innehöll utöver information om studiens syfte och tillvägagångssätt, även övrig information 

som respondenterna har rätt till för att själva kunna bestämma över sitt deltagande i studien, 

tillexempel information om hur konfidentialitets- och nyttjandekravet uppfyllts. För 

missivbrevet i sin helhet se bilaga C.  

4.5 Kvalitetskriterier  

I arbetet med denna studie har kvalitetskriterierna Trovärdighet, pålitlighet, och 

överförbarhet beaktats, vilket enligt Bryman (2011) är tre kvalitetskriterier inom kvalitativ 

forskning. Trovärdigheten i vad respondenterna sa upprätthölls genom att meningsinnehållet 

inte ändrades i de citat som presenteras i resultatet. För att öka studiens pålitlighet har en 

noga redovisning av hur samtliga delar i uppsatsarbetet genomfördes återgetts i metoden. 

Detta har gjorts för att underlätta för andra som i efterhand önskar bedöma studiens kvalitet. 

För att studiens resultat skulle bli så överförbart som möjligt till andra kontexter var det 

viktigt att i bakgrunden ge en så tydlig beskrivning av Landstinget Västmanlands 

hälsofrämjande arbete som möjligt. 
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5 RESULTAT 

Här presenteras resultatet från studien under de tre rubrikerna Arbetssätt, faktorer som 

underlättar och Upplevda hinder.  Dessa rubriker motsvarar de kategorier som analysen 

genererade och besvarar studiens frågeställningar. Citat ur intervjuerna används för att 

styrka presentationen av resultatet. Citaten har i resultatet språkligt korrigerats för att ge 

texten ett naturligt flyt och på så sätt underlätta för läsaren.  

5.1 Arbetssätt 

Det som är gemensamt för underkategorierna Flera strategier, delaktighet och 

empowerment, hållbarhet, jämlikhet och tvärsektoriell samverkan är att de beskriver hur 

arbetet med att främja goda kost- och motionsvanor i befolkningen bedrivs vid hälsocenter. 

Tillsammans bidrar de till att ge en helhetsbild över hur detta arbete bedrivs vid hälsocenter 

och bildar därför kategorin Arbetssätt. 

I intervjuerna framkom att det vanligaste tillvägagångsättet för att försöka hjälpa individer 

till en beteendeförändring vad gäller kost och motion vid hälsocenter är individuella 

hälsosamtal. Det är dock inte det enda som görs utan flera olika strategier tillämpas för att i 

slutändan främja goda kost- och motionsvanor i befolkningen. Exempel på tillvägagångssätt 

som nämndes under intervjuerna var bland annat viktminskningsgrupper, föreläsningar och 

hälsokvällar. En av respondenterna beskrev även att en strategi i arbetet är att samverka med 

flera olika aktörer för att hitta deltagare.  

Samarbete med arbetsförmedlingen försäkringskassan vårdcentralerna (…) vi finns i olika 

jobbprojekt (…) träffar personalen där på vårdcentralerna och sådär (…) och berättar att vi 

finns (…) och möter de någon som ja men behöver hjälp med vikten maten träningen eller 

stressen eller något så kan de göra en hänvisning, att hälsocenter finns. (IP1) 

En strategi som av en annan respondent beskrevs som viktig eftersom det påverkar utfallet av 

hälsocenters arbete.    

Fungerar samverkan dåligt så gör det att mitt jobb fungerar sämre för vi får sämre resultat. 

(IP3) 

Under intervjuerna nämndes det att hälsocenter är öppet för alla att besöka, samt att det är 

gratis för deltagarna att ta del av utbudet som erbjuds. Däremot beskriver flera av 

respondenterna att det är socioekonomiskt utsatta grupper som är den målgrupp som främst 

prioriteras av hälsocenter. En av de intervjuade förklarade varför. 

Vi vänder oss till allmänheten men vi har prioriterade grupper och det är (…) socioekonomiskt 

svaga grupper, som arbetslösa, sjukskrivna och även unga vuxna upp till ungefär mellan 18- 30 

sådär, för det är där man ser att ohälsan är som störst. (IP1) 
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I arbetet med att förändra deltagarnas kost och motionsvanor så framgår det i analysen att 

det inte är det rådgivande som är det viktigaste i detta arbete. Respondenterna i studien 

beskriver istället deras jobb som vägledande. Deltagarna ska genom att själva reflektera över 

vad de vill och kan ändra komma fram till en lösning som passar för just dem. En av 

respondenterna beskrev hur detta kan gå till. 

Vad de själva vill göra (…) har de då sagt ja men promenader okej promenader hur många 

gånger i veckan kan du få till det och säger de då varje dag efter jobbet då försöker vi liksom 

vad är rimligt (…) kan du få till varje dag i veckan aa nej det kanske inte går (…) så mycket 

utifrån vad fungerar i deras liv (…) nu har jag sagt tre gånger i veckan aa men hur länge ska du 

promenera (…) alltså att vi gör det så konkret och detaljerat som det bara går så att när de väl 

börjar imorgon så vet de precis hur de ska göra och då är det deras egna tankar och deras egna 

ord de hör inte något som vi har sagt. (IP5)  

Under intervjuerna beskriver några respondenter att deltagarna har möjlighet att besöka 

hälsocenter under en period på sex månader. Men trots den korta tidsperioden som 

deltagarna får besöka hälsocenter finns det bland respondenterna en inställning om att 

åstadkomma en varaktig förändring av deltagarnas kost- och motionsvanor. En av 

respondenterna beskrev också hur hälsocenter försöker hjälpa deltagarna att själva fortsätta 

arbeta med sin beteendeförändring även efter tiden hos hälsocenter. 

Vi försöker verkligen att få dem motiverade till att förändra livsstil för gott det är det vi jobbar 

med (…) har man gått en kom- i- form grupp tillexempel och jobbat med sin vikt då kan man 

komma över till självhjälpsgrupperna och få hjälp att få starta en sådan grupp, så kan de få 

stöd där i flera år sen. (IP3) 

5.2 Faktorer som underlättar 

Underkategorierna Stöd i organisationen, Metoder och verktyg, Stöd i arbetslaget, 

Motiverade deltagare och Egen kompetens bildar tillsammans kategorin Faktorer som 

underlättar. Samtliga av dessa underkategorier upplevdes som en förutsättning för- eller 

underlätta arbetet med att främja goda kost- och motionsvanor i befolkningen.  

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna var att Landstinget Västmanland 

prioriterar det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet. Att hälsocenter gått från att 

bedrivas i projektform till att bli en permanent verksamhet, samt att verksamheten utvidgats 

ytterligare beskrevs av flera respondenter som bevis på detta. Respondenterna uttryckte även 

att verksamheten inte skulle existera om det inte vore ett viktigt och prioriterat område. Att 

det finns direktiv uppifrån att jobba hälsofrämjande upplevdes således påverka 

verksamheten positivt. Eftersom det hälsofrämjande arbetet på så sätt legitimeras, eller som 

en respondent uttryckte det. 

Det som underlättar också det är ju att det finns (…) alltså direktiv att man ska jobba mer 

hälsofrämjande, att det är legitimt. (IP4) 
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Gemensamt för respondenterna i studien var även att de metoder och andra hjälpmedel som 

används i arbetet med att förändra kost- och motionsvanorna upplevdes underlätta arbetet 

genom att tillföra ytterligare en dimension utöver att bara ge tips och råd. En av 

respondenterna beskrev att det underlättar eftersom det blir något konkret som deltagarna 

enklare kan förstå. 

Sådana här jämförelser det är ju jättebra för dem (…) det blir ju så tydligt (…) och vi har ställt 

ett bord där utanför för att påvisa att det här är bra produkter och äter du tio godisbitar så 

motsvarar det en hel lunch (…) liksom sådant underlättar också för att de ska förstå 

innebörden av hur mycket skit vi stoppar i oss liksom. (IP2)  

Något som ytterligare upplevs underlätta arbetet med att främja goda kost- och 

motionsvanor var att det i arbetslaget finns en vilja och ett intresse att dela med sig av sina 

erfarenheter. Inte bara på de enskilda hälsocentren utan även sinsemellan hälsocentren. 

Detta upplevs underlätta arbetet eftersom det alltid finns hjälp att få om något kört fast eller 

om något är svårt. En av respondenterna förklarade det så här. 

Ofta om det har varit samtal som varit lite svårare (…) pratar ju jag och min kollega efteråt så 

kan man ju göra annorlunda till nästa gång (…) är det någonting så har man ju börjat lärt sig 

vem man tar kontakt med (…) jag vet att hon i Sala tillexempel (…) hon i Köping aa henne kan 

jag ringa till när det är en specifik sak. (IP6) 

Under några intervjuer kom deltagarnas egen motivation på tal och om deltagarna redan är 

motiverade när de besöker hälsocenter första gången upplever respondenterna att 

beteendeförändringsarbetet underlättas. Enligt en respondent underlättar det eftersom de då 

redan påbörjat en process i hjärnan. Men det är inte bara deltagarnas egen motivation som 

av respondenterna upplevs underlätta arbetet. Respondenterna upplever även att deras egen 

kompetens som de samlat på sig från tidigare utbildning och arbetserfarenhet underlättar. 

En av de intervjuade förklarar hur den egna kompetensen kan underlätta arbetet. 

Nej men dels att jag har ganska mycket erfarenhet ifrån det (…) alltså min bank fylls ju på hela 

tiden också (…) liksom att man har fler (…) funkar inte det ena så har man bara ett annat kort 

att lägga in. (IP2) 

5.3 Upplevda hinder  

Det som underkategorierna Lokaler och redskap, Bristfällig kunskap, samverkansproblem 

och påverkas av politiken har gemensamt är att detta av respondenterna upplevs hindra 

arbetet med att främja goda kost- och motionsvanor i befolkningen. De bildar därför 

tillsammans kategorin Upplevda hinder.  

Flera av hälsocenters befintliga lokaler upplevs som trånga och otillräckliga, vilket är något 

som av flera respondenter beskrivs som ett hinder. Flera av respondenterna uttryckte därför 

en önskan om nya lokaler. Nya större lokaler samt fler och bättre redskap beskrevs som en 
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möjlighet till att erbjuda deltagarna mer variation i aktiviteterna som erbjuds. Så här 

beskriver en respondent hur tillexempel ett kök skulle kunna berika verksamheten. 

Ett kök (…) mm aa men verkligen, alltså kunna ha prova på matlagning (…) liksom visa hur 

enkelt det är att göra bra frukostar eller ett bra mellanmål, hur enkelt det är att göra (...) bra 

mat på en kvart (…) det skulle vara grymt (…) både roligt och en fördel. (IP2) 

Något som av respondenterna upplevs som svårt i arbetet med att främja goda kost- och 

motionsvanor är att dessa vanor ofta styrs av något djupare bakomliggande problem som 

individen bär med sig. I sådana situationer upplever flera av respondenterna att deras egen 

kunskapsnivå hindrar dem från att genomföra sitt arbete med att hjälpa individen till bättre 

kost- och motionsvanor. Flera respondenter uttrycker i intervjuerna även en önskan över att 

få fortbildning kring bakomliggande beteenden som påverkar dessa vanor.  

Som resultatet tidigare har visat är en viktig del av hälsocenters arbete samverkan med 

externa aktörer, för att på så sätt få tag på deltagare. I vissa fall fungerar samverkan bra men 

när så inte är fallet upplevs detta hindra arbetet med att främja goda kost- och motionsvanor. 

Detta eftersom antalet deltagare då inte blir så många som det skulle kunna vara, vilket 

hindrar hälsocenter från att nå sina mål. Tänkbara orsaker till att samverkan inte alltid 

fungerar beskrevs av respondenterna så här. 

De har fullt upp (…) vården har inte möjlighet att ta emot oss alla gånger de har så himla 

mycket (…) de prioriterar de sjuka på vårdcentralerna och de kör sitt race (…) och sen när vi 

kommer (…) aa juste ni finns ju liksom så att vi glöms bort lite för att de har så mycket med 

sitt. (IP1)  

I början var de lite osäkra (…) och undrade vad hälsocenter skulle göra, vilka personer är det 

som jobbar där och kommer de göra liknande saker som vi gör (…) nästan lite så här 

revirtänkande. (IP4) 

Bland respondenterna råder det en enad mening om att politiken är något som påverkar 

hälsocenters verksamhet. Ett tydligt exempel på detta ges av IP5. 

Sen får vi se vad som händer efter valet det är ju mycket som hänger löst inför det såklart. 

(IP5) 

Att politiken påverkar hälsocenters verksamhet upplevs ibland som ett hinder för 

verksamheten. Så här beskriver en respondent en situation när politiken blir ett hinder. 

Ja men det kan bli lite tungrott och att det tar väldigt långtid till beslut hela tiden (…) vi har 

idéer och så här (…) vi vill göra såhär, ja nej då kan vi inte göra det för det måste tas beslut här 

och beslut där och politikerna bestämmer. (IP2) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

Som tidigare nämnts menar Bryman (2011) att kvalitativ forskning utgår från människors 

egna tolkningar i försöket att återge deras verklighet. Olsson och Sörensen (2011) menar även 

att det med hjälp av kvalitativa studier går att få en djupare kunskap om det som studeras. 

Eftersom syftet med studien var att få en subjektiv förståelse utifrån hälsocenters personals 

egna upplevelser var metodvalet relevant. Bryman (2011) tar däremot upp vissa svagheter 

som finns med kvalitativ forskning. En svaghet med kvalitativ forskning är att det på grund 

av ostrukturerade metoder kan vara svårt att replikera studien, det vill säga att någon annan 

genomför studien på nytt. Detta är något som kan skada pålitligheten i kvalitativa 

forskningsstudier, eftersom det försvårar för andra att i efterhand bedöma kvaliteten på 

genomförda studier. Som tidigare nämnts redovisades studiens olika steg noggrant i metoden 

för att undvika detta. Att det inte går att generalisera kvalitativa forskningsresultat på större 

populationer är ytterligare en svaghet enligt Bryman (2011). Det är däremot inte syftet med 

kvalitativ forskning och i viss mån går det att åtminstone jämföra kvalitativa studier som 

genomförs i liknande kontexter.   

En kvantitativ metod hade inte varit lämplig att använda för att besvara denna studies syfte i 

dess nuvarande form. Detta eftersom kvantitativ forskning enligt Bryman (2011) syftar till att 

kvantifiera resultatet. Vilket alltså inte var syftet i denna studie. Inte heller en epidemiologisk 

studiedesign hade passat för att besvara studiens syfte. Eftersom en epidemiologisk ansats 

enligt Andersson (2006) är en ansats som med hjälp av kvantitativa data genomför 

beräkningar för att bland annat räkna ut risker och kvoter, vilket alltså inte var syftet med 

studien.    

6.1.1 Urvalsdiskussion 

Avsikten var att använda ett strategiskturval i valet av respondenter till studien. Däremot 

bidrog tidsbrist till att de personer som kunde ställa upp på en intervju även var de personer 

som intervjuades. Något som bidrar till att urvalet kan ifrågasättas för att istället vara ett 

bekvämlighetsurval. Tidsbristen och en låg respons på den första förfrågningen som gick ut 

via mail bidrog även till att beslut om att inkludera en person med mer övergripande 

arbetsuppgifter togs. Detta kan ha gett ett annat resultat än om endast personer med 

operativa arbetsuppgifter intervjuats. Däremot upplevdes detta inte påverka utfallet i någon 

betydande grad eftersom denna person gav likvärdiga svar som övriga respondenter. I 

studien deltog respondenter från tre av länets fyra hälsocenter, något som kan ha påverkat 

resultatet. Om även det fjärde hälsocentret hade varit representerat i studien finns 

möjligheten att andra perspektiv av verksamheten hade kommit fram. Detta eftersom de 

personerna då hade beskrivit hälsocenters verksamhet från sin upplevda kontext. 
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6.1.2 Diskussion kring datainsamlingen 

Intervjuer är som tidigare nämnts en lämplig datainsamlingsmetod för kvalitativ forskning. 

Kvale och Brinkman (2009) belyser dock att intervjuandet är en konst som kräver upprepad 

övning för att bemästra. I och med att författaren som också var den personen som 

genomförde intervjuerna inte hade någon tidigare erfarenhet av intervjuande kan kvaliteten 

på de genomförda intervjuerna ifrågasättas. Något som kan ha påverkat resultatets kvalitet 

eftersom en mer erfaren intervjuare hade kunnat generera en intervjusituation som lett till 

fylligare svar. Däremot poängterar Kvale och Brinkman (2009) att även intervjuer som 

oerfarna intervjuare genomför kan ge värdefull information.     

Den intervjuguide som utformades och användes vid intervjuerna fungerade bra i det 

avseendet att den bidrog till att intervjuerna fokuserades på att behandla det som var tänkt 

att behandlas. Däremot tenderade fråga 11 missuppfattas eftersom den av respondenterna 

uppfattades fråga om samma sak som fråga 5. Om intervjuguiden hade testats innan 

intervjuerna genomfördes hade detta kunnat upptäckas, korrigerats och på så sätt undvikas. 

Detta gjordes inte på grund av att det hade tagit för lång tid att hitta en person med liknande 

arbetsuppgifter som respondenterna och därmed kunnat agera testperson.  

Eftersom inspelningen av intervjuerna skedde på en mobiltelefon med inspelningsfunktion 

fanns risken för tekniska komplikationer. Inspelningen hade kunnat avbrytas vid ett 

eventuellt inkommande samtal tillexempel. Detta förebyggdes dock genom att 

mobiltelefonen försattes i ”flight mode”, vilket innebär att inga inkommande samtal eller 

meddelanden kan tas emot. Mikrofonen på mobiltelefonen som användes var också känslig 

för störande ljud som kunde förekomma i omgivningen. Detta förebyggdes dock genom att 

intervjuerna genomfördes i avskilda miljöer. Inga tekniska komplikationer upplevdes under 

intervjuerna.  

6.1.3 Analysdiskussion 

Analysen började med att intervjuerna transkriberades ordagrant vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) gör att den inspelade intervjun lättare kan analyseras. Däremot förloras 

en dimension av samtalet när detta görs. Det kan även förekomma fel i transkriberingarna 

vilket kan bero på kvaliteten på inspelningen eller brist i koncentration på grund av trötthet 

som uppstår då detta är ett tidskrävande arbete. Dessa fel kan påverka meningsinnehållet i 

en text. Kvale och Brinkman (2009) ger även ett exempel på hur två personer återger samma 

intervjustycke olika. Detta undveks dock i denna uppsats då det var uppsatsens författare 

som transkriberade samtliga intervjuer. Problemet med fel i transkriberingarna på grund av 

trötthet kvarstår dock. Detta kan ha haft en inverkan på resultatet eftersom att analysen var 

manifest och därmed fokuserade på det som uttryckligen stod i texten. Detta bedöms dock 

inte ha påverkat resultatet i någon betydande utsträckning, eftersom de kategorier som 

skapades grundades på vad flera olika respondenter svarat och dessa svar var likartade. 

Analysen fortsatte sedan med att en kvalitativ innehållsanalys genomfördes. En fördel med 

denna typ av analys är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att även oerfarna 

forskare kan behärska tekniken. Däremot blir analysen och följaktligen resultatet bättre ju 
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mer erfaren forskaren som genomför analysen är. Då författaren till denna uppsatts vilket 

även var den person som genomförde analysen, hade basala teoretiska kunskaper om-och få 

timmar praktisk erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys bör detta beaktas. Kvale och 

Brinkman (2009) belyser att den tolkning av intervjuutskrifter som görs i kvalitativ forskning 

kritiseras för att vara ensidig. De menar dock att denna ensidighet inte alltid är en svaghet. 

Det är ändå av vikt att poängtera att resultatet från denna uppsats analysarbete endast är en 

möjlig tolkning av det som sagts under intervjuerna. Om en annan person skulle analysera 

samma textmassa skulle sannolikt en annan tolkning skildras. Att kategorierna blev snarlika 

med frågeställningarna i den induktiva analysen är relevant att diskutera. Birkler (2008) ger 

perspektiv på frågan om objektivitet och frågar sig om det går att vara helt objektiv, eller är 

det så att förförståelsen alltid påverkar i någon mån. I denna studie kan därför författarens 

förförståelse om ämnet lett till en viss vinkling under analysen. Men i och med att författaren 

var medveten om sin egen förförståelse under arbetet med analysen kunde detta beaktas och 

en vinkling av resultatet försöka undvikas.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion kring arbetssätt  

Vid analysen blev det tydligt att grundprinciperna för hälsofrämjande arbete var en central 

del i hälsocentrens hälsofrämjande arbete med kost- och motionsvanor. En grundprincip som 

inte bildade en underkategori var grundprincipen helhetssyn. Detta kan bero på att 

uppsatsen begränsats till att endast undersöka arbetet med kost- och motionsvanor. Sett till 

hälsocenters samtliga fokusområden där stress ingår, vilket handlar om psykisk hälsa, kan en 

bedömning göras att även denna princip beaktas. I och med att resultatet visar att det är 

vanligt att deltagarnas beteenden kring kost och motion beror på bakomliggande 

känslorelaterade faktorer och detta är något respondenterna vill lära sig mer om, finns en 

tendens till helhetssyn även i detta arbete. Men det framkom inte som tillräckligt tydligt vid 

analysen för att bilda en underkategori. Att deltagarna som besöker hälsocentren är högst 

delaktiga i sitt beteendeförändringsarbete stämmer överens med WHOs grundprincip 

delaktighet (WHO, 1998b). Enligt Green och Tones (2010) bidrar detta även till att 

individernas förmåga att själva ta kontroll över sitt liv ökar. Att deltagarna tillåts delta i 

beteendeförändringsarbetet vid hälsocentren kommer därför även leda till att deras 

empowerment ökar, något som kan bidra till att underlätta för deltagarna att nå sina mål. Då 

sex av de sju grundprinciperna för hälsofrämjande arbete tydligt följs i hälsocenters arbete 

med kost- och motionsvanor och det även finns en tendens att den sjunde följs går det att 

fastslå hälsocenters arbete som hälsofrämjande. Något som skulle kunna användas som ett 

gott exempel för andra vårdorganisationer som önskar arbeta mer hälsofrämjande.  

6.2.2 Diskussion kring faktorer som underlättar  

Resultatet visar att respondenterna upplever att arbetet underlättas av att verksamheten har 

ett gott stöd i organisationen. Att det hälsofrämjande arbetet underlättas av att arbetet 
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prioriteras av organisationens beslutfattare är också något som Guo et al. (2007) kommer 

fram till i deras studie. Även respondenterna i en studie som Carlfjord, Kristenson och 

Lindberg (2011) genomfört bland personal som jobbat hälsofrämjande med tobak inom en 

hälsofrämjande sjukvård, upplever att positivt inställda chefer och policybeslut som stödjer 

det hälsofrämjande arbetet är faktorer som underlättar arbetet. Ett viktigt arbete för att 

hälso- och sjukvården ska nå upp till WHOs rekommendation om att bli mer hälsofrämjande 

kan därför vara att jobba med beslutsfattarna och få dem att inse vilka vinster det 

hälsofrämjande arbetet medför. För att på så sätt våga satsa på det hälsofrämjande arbetet.  

Hälsocenters deltagares egen motivation var ytterligare något som påverkade arbetet enligt 

respondenterna. Där motiverade deltagare upplevdes underlätta arbetet mot en 

beteendeförändring. Något som delvis kan förklaras med hjälp av den transsektoriella 

modellen för beteendeförändring. Vilket som tidigare nämnts är en modell som består av fem 

steg som beskriver hur motiverad och förberedd en individ är för en beteendeförändring. 

Deltagare som av respondenterna upplevs som motiverade befinner sig troligen på något av 

stegen två till fem i modellen. Eftersom personer som befinner sig på steg ett inte ens 

funderar på en förändring eller rent av inte vill förändra sitt beteende (Nutbeam & Harris, 

2004). Men redan i steg två ökar mottagligheten för en beteendeförändring eftersom 

personen då börjat fundera på en förändring. Därefter ökar mottagligheten och där av 

sannolikheten till en förändring för varje steg i teorin. Följaktligen underlättas 

respondenternas arbete med att hjälpa deltagarna till en beteendeförändring då deltagarna 

redan vid den första kontakten med hälsocenter befinner sig på något av dessa steg. Hur 

hälsocenter går tillväga för att bemöta och hjälpa individer som vid ett första möte inte är 

motiverade och då troligen befinner sig på steg ett var något som inte berördes grundligare 

vid intervjuerna. 

6.2.3 Diskussion kring upplevda hinder  

Något som respondenterna upplevde hindrade arbetet med att främja goda kost- och motions 

vanor var när samverkan inte fungerade bra. Anledningarna som uppgavs under intervjuerna 

till att samverkan vissa gånger fungerade mindre bra liknade de faktorer som tidigare 

forskning pekat på som hinder mot lyckad samverkan. En av respondenterna beskrev att 

samverkanspartnerna i ett tidigt skede av samverkan upplevde en oro över att hälsocenter 

skulle utföra deras jobb och därmed uppträdde revirtänkande. Ett beteende som Glendinning 

(2003) i sin forskning kommer fram till hindrar samverkan från att fungera. Tidsbrist var 

även det en förklaring till att samverkan inte fungerade optimalt mellan hälsocenter och 

andra aktörer. Något som även Delaney (1994) nämner som ett hinder för samverkan. 

Delaney (1994) men även Axelsson och Bihari Axelsson (2005) visar på att bristen på 

gemensamt engagemang och gemensamma visioner är faktorer som försvårar samverkan 

från att fungera. En anledning till att samverkan inte fungerade som nämndes under 

intervjuerna till denna studie var att samverkanspartnerna endast prioriterade sitt eget 

arbete. För att samverkan i framtiden ska fungera bättre mellan hälsocenter och olika 

samverkanspartners kan det vara viktigt för hälsocenter att försöka få dessa aktörer att förstå 

på vilket sätt hälsocenters arbete även kan berika samverkanspartnerns arbete för att 

därefter kunna bygga gemensamma mål och visioner.  
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Ytterligare något som respondenterna upplevde hindra deras arbete var när deras egen 

kompetens inte riktigt räckte till för att hjälpa deltagarna. Detta är något som även 

respondenterna i Carlfjords et al. (2011) studie upplevde som ett hinder när de jobbade 

hälsofrämjande med tobaksvanor. För att hälsocenters personal i framtiden ska kunna hjälpa 

ännu fler individer till en beteendeförändring kring kost- och motionsvanor och på så sätt 

bidra till att hälsocenter lättare kan uppnå sina mål, kan en satsning på att 

kompetensutveckla personalen vara en god idé.            

6.3 Etikdiskussion  

I arbetet med- och i genomförandet av uppsatsen följdes de fyra forskningsetiska principer 

som lyfts fram i metodavsnittet. Detta bidrog till att höja kvaliteten på uppsatsen, eftersom 

arbetet med etik enligt Vetenskapsrådet (2011) även är en fråga om kvalitet. Med 

respondenternas konfidentialitet i åtanke nämns det inte i uppsatsen vilka tre av länets fyra 

hälsocenter som ingick i studien. Detta för att försöka försvåra identifiering av personer från 

en urvalsgrupp som redan består av ett fåtal individer. Yrkestiteln på den person som inte 

arbetade som hälsovägledare uteslöts av samma anledning. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att transkribering av inspelade intervjuer medför vissa etiska aspekter. Bland annat 

bör inspelningarna raderas när det inte längre finns något behov av dem, för att på så sätt 

värna om respondenternas konfidentialitet. Intervjuinspelningarna som användes till denna 

uppsats raderades därför efter det att uppsatsen var färdigskriven. Kvale och Brinkman 

menar även att osammanhängande språk som kan förekomma i översättningar kan leda till 

att personer stigmatiseras. Det är därför viktigt att lyfta upp att det förekommer en skillnad 

mellan tal- och skriftspråk. I denna uppsats förebyggdes detta genom att de citat som 

presenteras i uppsatsens resultatdel korrigerades från talspråk till skriftspråk. Inga övriga 

problem kring dessa fyra forskningsetiska principer upplevdes.  

6.4 Vidare forskning och praktisk tillämpning  

Då denna uppsats belyser vad som fungerar bra med- samt vilka utvecklingsmöjligheter som 

finns för hälsocenters verksamhet ur ett personalperspektiv kan det i framtiden vara 

intressant att undersöka detta från hälsocenters besökares perspektiv. En sådan 

undersökning skulle kunna komplettera resultatet från denna uppsats och bidra till en 

djupare förståelse om verksamheten. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 

hälsocenters olika samverkanspartners uppfattar hälsocenters verksamhet, eftersom det 

skulle kunna generera kunskap som kan ge en klarare bild om varför samverkan inte alltid 

fungerar.   

Uppsatsens resultat skulle kunna leda till att hälsocenters verksamhet utvecklas till att bli 

ännu bättre eftersom det belyser hinder i hälsocenters hälsofrämjande arbete. För att någon 

förändring ska ske är det viktigt att de personer inom Landstinget Västmanland som tar 

beslut gällande hälsocenters verksamhet får möjlighet att ta del av uppsatsen. Resultatet 

skulle då kunna användas som underlag för beslut om hälsocenters fortsatta utveckling.   
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7 SLUTSATSER 

Hälsocenter jobbar efter de principer som en grupp inom WHO tagit fram för hälsofrämjande 

arbete och kan därför statuera ett gott exempel för andra vårdorganisationer som önskar 

jobba mer hälsofrämjande.  

Att det finns stöd bland beslutsfattarna i organisationen upplevdes underlätta arbetet och 

kan ses som, om inte avgörande, i alla fall som en viktig förutsättning för det hälsofrämjande 

arbetets existens. Utöver stöd i organisationen finns det andra delar i hälsocenters 

verksamhet som fungerar bra och underlättar det hälsofrämjande arbetet.  

Hälsocenters arbete hindras i de fall då samverkan med externa aktörer inte fungerar 

optimalt. Att jobba för att få dessa aktörer att förstå nyttan med hälsocenters arbete är därför 

viktigt. Resultatet visade även att bristfälliga lokaler och redskap, otillräcklig kunskap samt 

politikens inblandning var faktorer som upplevs hindra arbetet på hälsocenter.  
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BILAGA A INTERVJUGUIDE  

Börja med att presentera mig 

- Vad jag heter, vad jag studerar och att jag skriver uppsats.  

 

Förklara syftet med studien 

- Jag undersöker hur personalen vid hälsocenter i Västmanland upplever det hälsofrämjande 

arbetet med kost- och motionsvanor.  

 

Låt personen läsa missivbrevet.  

Fråga om personen har några funderingar kring missivbrevet.  

Förklara att intervjun startar och att jag nu sätter igång inspelningen (starta inspelningen).  

Frågor 

(Arbetsbeskrivning) 

1 Vad arbetar du som? (Vilken titel har du?)  

2 Hur länge har du arbetat som det?  

3 Hur länge har du jobbat här på hälsocenter? 

4 Vilket är ditt uppdrag/dina arbetsuppgifter här?  

- Heltid, deltid? Information, rådgivning, tobaksprevention? etc etc 

- Och i vilken utsträckning jobbar du med att främja goda kost- och motionsvanor?  

5 Om du skulle beskriva mer specifikt hur du jobbar med att främja goda kost och 

motionsvanor, hur skulle du beskriva ditt arbete då? 

(Underlättar)  

6 Vad upplever du underlättar ditt arbete med att främja goda kost och motionsvanor här på 

hälsocenter?    

- På vilket sätt upplever du att det underlättar arbetet?  

- Nu har du pratat om ______Kan du komma på något mer som underlättar ditt arbete?   

7 Om du fick önska dig något som skulle kunna hjälpa dig att utföra ditt arbete med att 

främja goda kost och motionsvanor ännu bättre, vad hade det då varit? 

   

- Hur kommer det sig att du skulle önska just det?  

(Försvårar) 

8 Hur skulle du beskriva en situation där du upplevt att något försvårat ditt arbete med att 

främja goda kost- och motionsvanor? 



 

9 Finns det något mer än det du nyss berättade som du upplever försvårar eller hindrar dig 

från att genomföra ditt arbete med att främja goda kost- och motionsvanor så bra som 

möjligt? 

- Hur upplever du att det försvårar ditt arbete? 

Nu har vi pratat om dina upplevelser av ditt eget arbete med att främja goda kost- och 

motionsvanor här på hälsocenter, nu skulle jag vilja gå över till att prata mer övergripande 

om hur detta arbete går till.  

10 I vilken utsträckning upplever du att landstinget Västmanland prioriterar det 

hälsofrämjande arbetet med kost och motion? 

- Hur upplever du att det påverkar ditt arbete?  

(Arbetsbeskrivning)   

11 Hur skulle du beskriva att arbetet med att främja goda kost och motionsvanor bedrivs på 

det hälsocenter som du jobbar på?  

(Underlättar) 

12 Vad i arbetet med att främja goda kost och motionsvanor upplever du fungerar bra på det 

hälsocenter där du jobbar?  

- Varför tror du att just det fungerar bra?  

- Finns det något mer än det du nu tagit upp, som du upplever fungerar bra?  

(Försvårar) 

13 Vad i hälsocentrets arbete med att främja goda kost och motionsvanor upplever du 

fungerar mindre bra?  

- På vilket sätt fungerar det inte så bra?  

- Finns det något mer än det du nu tagit upp, som du upplever fungerar mindre bra?  
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arbetet med att främja goda kost och motionsvanor? 
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15 Samarbetar hälsocenter med några andra aktörer i arbetet med att främja goda kost- och 

motionsvanor?  

- Vilka? Livsmedelsverket? Folkhälsomyndigheten?   

- Hur upplever du att detta samarbete fungerar? 

- Hur upplever du att detta samarbete påverkar ditt arbete?    

16 Finns det något du vill utveckla eller lägga till kring det vi har pratat om idag?  

Tack för att du tog dig tid att bli intervjuad.  
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Upplevda hinder 

 

Flera strategier  

Delaktighet och empowerment 

Hållbarhet 

Jämlikhet  

Tvärsektoriell samverkan 

Stöd i organisationen  

Metoder & verktyg  

Stöd i arbetslaget  

Motiverade deltagare 

Den egna kompetensen  
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Samverkansproblem  
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BILAGA C MISSIVBREV 

Hej  

Jag heter Oscar och skriver just nu kandidatuppsats i folkhälsovetenskap på Mälardalens 

Högskola. Syftet med min studie är att undersöka vilka upplevelser personalen vid 

hälsocenter i Västmanland har av arbetet med att främja goda kost- och motionsvanor. För 

att svara på syftet kommer jag genomföra enskilda intervjuer.  

I mitt urval vänder jag mig till personal vid hälsocentren i Västmanland. Du har därför valts 

ut eftersom dina arbetsuppgifter och dina erfarenheter kan hjälpa mig att svara på studiens 

syfte. Ditt deltagande är helt frivilligt men för studiens resultat väldigt viktigt, då det stärker 

studiens kvalitet.  

Intervjun kommer ta cirka 30 – 60 minuter att genomföra och kommer spelas in som en 

ljudfil. Detta för att jag i efterhand ska kunna bearbeta och analysera materialet.   

Jag kommer använda mig av koder istället för namn i resultatet för att säkerställa din 

anonymitet. Din konfidentialitet kommer även skyddas genom att det insamlade materialet 

förvaras på ett sådant sätt att inga personuppgifter röjs. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas till min uppsats och inte i några andra sammanhang. Du har rätt att 

avbryta ditt deltagande när som helst och insamlat material kommer då att raderas. 

Jag uppskattar verkligen ditt deltagande, så om du är intresserad av att delta återkommer jag 

via mail för att boka en tid som passar oss båda.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Oscar Uusitalo 

Tel: 070 355 19 21  

Mail: ouo12001@student.mdh.se  

Handledare: Elisabeth Jansson, doktorand och högskoleadjunkt  

Tel: 021-15 17 19 

Mail:  Elisabeth.jansson@mdh.se 
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