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Bakgrund: Policy är grundprinciper för organisationers handlande. Värdegrund beskrivs 
som grundläggande värderingar. Detta examensarbete fokuserar policyarbetets betydelse 
för folkhälsoarbetets prioriteringar och arbetsmetoder via ett exempel från en svensk 
statsdelsförvaltning och deras värdegrundsarbete. Syfte: Studien undersöker hur 
enhetschefer inom en stadsdelsförvaltning arbetar med begreppen Hållbarhet, 
Delaktighet och Jämställdhet. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med åtta enhetschefer inom stadsdelförvaltningen. Data har analyserats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analys av data påvisar enhetschefernas 
arbete med begreppen i relation till fyra huvudteman. Samtliga enhetschefer är medvetna 
om begreppen och arbetar dagligen med att genomsyra sin verksamhet med hjälp av 
dessa begrepp. Slutsats: Trots dagligt arbete med begreppen saknas en tydlig definition 
och den bör därför klargöras inom stadsdelsförvaltningen. Förslag på hur detta kan 
genomföras ges i form av tydliga policydokument samt coachingsprogram.   
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Background: Policy describes the fundamental principles of, and guides the activity of 
an organization. Values are described as an organisation’s fundamental values. This 
thesis focuses on the importance of policy work for the priorities and work methods of 
public health via an example of a Swedish district administration and their work with 
values. Aim: The study examines how unit leaders within a district administration unit 
work with the terms Sustainability, Participation, Equality. Method: Qualitative semi 
structured interview has been conducted with eight unit leaders in a public health 
program. Results: Analysis of collected data shows that the work of the unit leaders in 
relation to main themes. All of the unit leaders are aware of the values and work daily to 
include them throughout their workplace. Conclusions: Despite daily work with the 
values a clear definition is lacking and should be clarified within the district 
administration. A proposal for how to achieve this is given in the form of a policy 
document and a coaching program. 
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Inledning 

I detta examensarbete har en särskild stadsdel inom Borås Stad studerats. För att bibehålla 
anonymitet i så stor utsträckning som möjligt kommer stadsdelen, med tillhörande 
stadsdelsförvaltning och verksamheter betecknas med X. Borås stad stadsdelsförvaltningen 
X förhållningssätt lyder: 

 
Verksamheten inom kultur, fritid och förebyggande har ett främjande och normkritiskt 
förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn och ett salutogent synsätt, där vi 
fokuserar på individens möjligheter och resurser (Borås stad, 2014).  
 

Författaren till detta examensarbete har fått i uppdrag av områdeschef och 
folkhälsosamordnare i Borås Stads stadsdelsförvaltning X att genom intervjuer med 
enhetschefer inom område Kultur, fritid och förebyggande, undersöka och kartlägga hur de 
arbetar med de gemensamma värdegrundsbegreppen.  Denna kartläggning och analys skall 
ligga till grund för vad den aktuella stadsdelsförfattningen behöver fokusera på för att 
värdegrunden ska få större genomslagskraft (Områdeschef för fritid, personlig 
kommunikation, 4 november, 2013). 

Bakgrund 

I detta kapitel läggs grunden för examensarbetet. Begrepp som är centrala för studien 
presenteras och definieras. Studiens vetenskapliga relevans tydliggörs genom hur 
policyarbete kan bidra till ökad folkhälsa. En internationell och en nationell genomgång av 
tidigare forskning presenteras. Slutligen följer en ingående presentation av den studerade 
stadsdelsförvaltningen i Borås Stad.  

Folkhälsa 
Världshälsoorganisationen WHO belyser hur policy och strategier är delar av processer 
vars syfte är: 

Policies, strategies and plans are not ends in themselves. They are part of the larger process 
that aims to align country priorities with the real health needs of the population, generate 
buy-in across government, health and development partners, civil society and the private 
sector, and make better use of all available resources for health – so that all people in all 
places have access to quality health care and live longer, healthier lives as a result (WHO, 
2014). 

Begreppsdefinitioner 
Detta examensarbete undersöker hur enhetschefer arbetar med tre värdegrundsbegrepp. För 
att få en tydligare genomlysning av begreppen Hållbarhet, Delaktighet och Jämställdhet 
som ligger till grund för detta examensarbete kontaktade författaren folkhälsosamordnaren 
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och områdeschefen för Borås Stads stadsdelsförvaltning X för att undersöka om de hade 
sammanställt en egen definition av begreppen hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. 
Svaret var att de inte har någon egen definition av begreppen utan att de vid några tillfällen 
på områdesledningsnivå pratat om vad begreppen innebär för dem och att det arbetet har 
lästs utav två andra medarbetare inom verksamheten. Detta är givetvis ett intressant 
område att diskutera vidare och det går att analysera om det är positivt eller negativt att det 
inte finns någon egen definition av dessa tre begrepp. 
Vidare följer definitioner av andra begrepp som bedöms som viktiga i detta examensarbete. 
Dessa är värdegrund, normkritiskt förhållningssätt samt policy. 

Värdegrund 
Begreppet värdegrund beskrivs som de grundläggande värderingar som formar en individs 
normer och handlingar. Värdegrund har blivit ett allmänt samlingsbegrepp för olika frågor 
som rör moral, etik, normer, relationer, demokrati samt livsåskådning 
(Nationalencyklopedin, 2014a). 

Hållbarhet  
I detta examensarbete definieras begreppet Hållbarhet utifrån Nationalencyklopedins 
definition. Nationalencyklopedin (2014b) skriver om Hållbarhet som ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov". Vidare förklarar Nationalencyklopedin (2014b) att begreppet 
ges stort utrymme för tolkning och att dess politiska innebörd är viktig. I detta 
examensarbete nöjer sig författaren med att nämna att Nationalencyklopedin (2014b) även 
beskriver begreppet som grundat i långsiktighet och helhetssyn. 

Delaktighet  
Gällande detta begrepp används återigen Nationalencyklopedin som utgångspunkt för 
definition, av samma anledning som ovan nämnda begrepp. Detta är en bred och allmän 
definition men eftersom Borås Stads stadsdelsförvaltning X inte själva sammanställt en 
klar och tydlig definition anses Nationalencyklopedins definition användbar i detta 
examensarbete. Nationalencyklopedin förklarar att begreppet innebär ”aktiv medverkan” 
samt ”en känsla av att vara till nytta och ha medinflytande” (Nationalencyklopedin, 
2014c).  

Jämställdhet 
Gällande detta begrepp är situationen den samma som ovan nämnda begrepp. Således 
definierar Nationalencyklopedin begreppet som:  

 
”Kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet. […] Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, 
samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om 
företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till 
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utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger”. 
(Nationalencyklopedin, 2014d). 

Normkritiskt förhållningssätt 
Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att belysa och förändra strukturer och normer 
istället för att fokusera på att förändra en individ så denne passar in i befintliga normer . 
Det ska vidare skapa förutsättningar för eftertanke och reflektion som leder till 
förändringsprocesser, i värderingar och föreställningar, hos individer. (Nygren, 
Rasmusson, Andersson Brynja, Sjödin & Tillberg, 2012) 

Policy 
Nationalencyklopedin (2014e) skriver att policy är grund principer för företag eller 
organisationers handlande. Naidoo och Wills (2007) poängterar att policyarbetet har en 
stor betydelse för folkhälsoarbetarens prioriteringar och arbetsmetoder. Vidare belyser de 
att direktiv och strategier kan formuleras på både nationell, regional och lokal nivå. 
Implementering av en policy är inte en enkel process, då arbetet bland annat kan påverkas 
av värderingar och rutiner hos personalen i frontlinjen (Naidoo & Wills, 2007). 
Implementering av policy blir ofta problematiska och konflikter kan uppstå om kommuner 
förväntas lösa problem utan klara incitament och riktlinjer (Jansson, Fosse & Tillgren, 
2011). 

Hur kan policyarbete bidra till folkhälsa?  
WHO (2014) förklarar att policy, strategier och planering ingår i processer för att anpassa 
länders prioriteringar med de verkliga hälsobehoven som befolkningen har. Naidoo och 
Wills (2007) har citerat den engelska Cabinet Office (1999) för att förklarar hur 
policyarbete definieras:  
 

“en process där ledare omsätter sina politiska visioner i program och åtgärder ägnade att 
åstadkomma ‘resultat’- önskvärda förändringar I den verkliga världen”.  

 
De fortsätter sin förklaring av policyarbete med att poängtera att regeringen fastställer 
grundläggande strategier och riktlinjer medan lokala strategier och program utvecklas 
stegvis. Pellmer och Wramner (2007) refererar till Titmuss (1974) som förklarar att 
begreppet policy är ett väl använt begrepp i folkhälsosammanhang. De påpekar att policy 
används på olika sätt för att förklara organisationers inriktning och linje. Vidare framhålls 
skillnaden mellan politiska beslut och policy genom att de förklarar att policy innefattar 
flera beslut och hur de ska förverkligas. Politiska beslut däremot är beslut i ett företag eller 
en organisation som består av tydliga val av flera möjligheter. 
 
Inom folkhälsovetenskap förekommer två olika policyer, dessa två är ”health policy” och 
”public health policy”. ”Health policy” innefattar de formella uttalanden eller processer 
inom institutioner som anger prioriteringar av åtgärder, vilket påverkar hälsan. ”Public 
health policy” fokuserar på hälsan och  kan även liknas, som Pellmer och Wramner (2007) 
förklarar, som stödjande miljöer för befolkningens möjligheter att leva ett så hälsosamt liv 
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som möjligt. Lager, Guldbrandsson och Fossum (2007) poängterar i sin studie att det i 
framtagande och policyarbete ingår fyra grupper i samhället: politiker, statligt och 
kommunalt anställda (the administration), den privata sektorn samt befolkningen. Dessa 
fyra grupper är beroende av varandra (se Figur.1). Även om detta examensarbete fokuserar 
på statligt och kommunalt anställda så anses figuren relevant för att läsaren ska få en tydlig 
bild av hur policyarbete går till. 

     

Figur 1: Aktörer inom policyprocesser och deras samband efter Lager m.fl. (2007, s. 415) 

Folkhälsoarbete på internationell nivå 
Visioner och mål inom internationella organ är viktiga att känna till också i planering av 
lokalt folkhälsoarbete. Vad som händer globalt spelar en viktig roll även för 
förutsättningarna för en god och eller bristfällig hälsa lokalt (Pellmer, Wramner och 
Wramner, 2012). Pellmer m.fl. (2012) beskriver millenniemålen i form av arbete rörande 
globalisering, hållbar utveckling och internationella överenskommelser om hållbar 
utveckling. Millenniemålen antogs år 2000 av 189 stats- och regeringschefer vid Förenta 
Nationernas millennietoppmöte. Pellmer m.fl (2012) framhåller att Millenniedeklarationen 
slår fast att en helhetssyn på global utveckling krävs för att bekämpa fattigdom och 
förbättra utbildning, hälsa, fred, säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati. 
Millenniemålen omfattar åtta mål som är mätbara och tidsbundna. Av dessa åtta mål är 
endast två mål relevanta för detta examensarbete. De är (i) att jämställdheten mellan 
kvinnor och män ökas och (ii) en hållbar utveckling säkras.  
 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) (2014) belyser syftet med millenniemålen där de 
förklarar att syftet med dessa åtta mål samt arton delmål (Pellmer m.fl, 2012) är att 
uppmärksamma utsatta människors behov världen över och påvisa att det finns ett 
kollektivt ansvar för att en positiv utveckling ska lyckas ske i världen. 
 

”Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att principerna om människors värdighet, 
jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som ledare är därför 
ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de mest sårbara och utsatta” (UNDP, 2014) 
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UNDP (2014) poängterar att alla parter måste ta sitt ansvar för att millenniemålen ska 
kunna uppnås 2015 och avsikten med dessa mål är att alla länder, oavsett om det är ett rikt 
eller fattigt land, har ett gemensamt ansvar för att det ska ske en positiv utveckling i 
världen. 
 
I detta examensarbete ligger fokus på Sverige. Att presentera fler länders arbete med 
folkhälsopolicy ligger utanför detta arbetes omfång. Dock får en studie genomförd i 
Nederländerna/Holland stå som exempel för hur folkhälsopolicyarbete kan se ut ur ett 
internationellt perspektiv. Steenbakkers, Jansen, Maarse och de Varis (2012) genomförde 
en studie i Holland där de undersökte om de coachingsprogram som fanns på nationell 
nivå, för kommuner gällande folkhälsoproblemet övervikt, kunde stödja dessa kommuner 
att skapa policyer med bred förankring inom flera kommunala verksamheter. En mätning 
skedde sedan där bland annat mängden av Health in All Policys (HiAP) förslag mättes. I 
studien var folkhälsoproblemet övervikt i fokus. Av de 32 kommuner som deltog i studien 
var endast 9 kommuner en del av coachingsprogammet. Övriga kommuner deltog genom 
att besvara enkäter om deras folkhälsoarbete. Bland resultaten framgick att enhetschefer 
kände sig hierarkiskt ansvariga för folkhälsa men att deras deltagande vara mycket 
begränsat och att de delegerade mycket neråt i verksamheten (Steenbakkers m.fl., 2012). 
Vidare påpekade enhetscheferna att de var beredda att investera tid och resurser på att 
samarbete med andra enheter för att skapa HiAP influerade policyer men att detta endast 
kunde ske om det rådde en samsyn på begrepp och definitioner mellan verksamheterna. 
Författarna påpekar också i sitt resultat att Holland saknar en nationell strategi där 
samarbete mellan olika kommunala verksamheter är formellt etablerat. Något som 
författarna påpekar att däremot Sverige har etablerat (Steenbakkers m.fl., 2012).   

Folkhälsoarbete på nationell nivå  
Pellmer och Wramner (2007) förklarar att politiker kan besluta om mål för hälsoutveckling 
och folkhälsoinsatser på olika nivåer, internationellt, nationellt, regionalt samt på lokal 
nivå. Sveriges Regering fastställde år 2003 nationella målområden för folkhälsa. Dessa var 
11 till antalet. Av dessa är endast fem mål relevanta för detta examensarbete. Därför 
presenteras endast dessa: (i) Delaktighet och inflytande i samhället, (ii) Ekonomisk och 
social trygghet, (iii) Trygga och goda uppväxt villkor, (iv) Ökad hälsa i arbetslivet och (v) 
Sunda och säkra miljöer och produkter. Pellmer och Wramner (2007) poängterar att 
samhället har ett ansvar för hälsan hos hela befolkningen och dessa 11 målområden visar 
på sambandet mellan olika förutsättningar i samhället. Gällande avsikten att främja hälsa 
krävs insatser både från individer samt andra sektorer i samhället, så som den offentliga 
sektorn. Offentlig sektor innebär här den gemensamma sektorn för bland annat staten, 
kommunernas och landstingets verksamhet (Nationalencyklopedin, 2014f). 
 
Det övergripande svenska folkhälsoarbetesmålet är att: ”Skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Pellmer & 
Wramner, 2007, s.191). Vallgårda (2011) har genomfört en diskursanalys mellan de 
nordiska ländernas folkhälsopolicyer där syftet var att identifiera särdrag hos varje 
respektive land i förhållande till folkhälsoarbete och dess policyer. Vad som framgår kring 
övriga länder förutom Sverige ses inte som relevant i detta examensarbete. Dock 
framhåller Vallgårda (2011) att det svenska folkhälsofrämjande arbetet bygger på att 
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tillgång till information är en oerhört viktigt aspekt för att få invånare att självmant ändra 
sitt beteende i riktning mot bättre folkhälsa.   

Hälsofrämjande arbete 
Pellmer och Wramner (2007) belyser att hälsofrämjande arbete är processen som ger 
människor möjlighet att öka kontroll över sin hälsa och på så vis även förbättra den. 
Hälsofrämjandearbete ska bygga på samverkan och samarbete och vara målinriktat och 
organiserat. Folkhälsoarbete är enligt Pellmer och Wramner (2007) något som behöver 
bedrivas på olika nivåer samtidigt i samhället. Dessa nivåer är individnivå, gruppnivå, 
arbete i ett geografiskt område på befolkningsnivå samt samhällsinriktat eller strukturellt 
arbete på samhällsnivå (Pellmer & Wramner, 2007). Insatserna ska vara målinriktade samt 
bygga på policy och målformuleringar som är förutsatta av politiska och ledande insatser 
på olika samhällsnivåer för att de ska kunna benämnas som folkhälsoarbete (Pellmer & 
Wramner, 2012). 
 
Pellmer m.fl. (2012) belyser praktiskt folkhälsoarbete och förklarar att det kan bedrivas på 
olika nivåer som till exempel kontakter med individer och grupper till insatser riktade mot 
befolkningen. Författarna förtydligar att det finns olika former när det gäller arbete för att 
förbättrad folkhälsa, dessa former är: behandlande åtgärder, förebyggande åtgärder samt 
hälsofrämjande åtgärder. Formen hälsofrämjande arbete ger människor möjlighet att öka 
kontrollen över sin egen hälsa samt förbättra den. Målgruppen kan vara hela befolkningen 
eller utsatta grupper. Hälsofrämjande arbete innefattar vardagsmiljöer där människor bor, 
arbetar och leker men även sociala, kulturella och ideologiska upplevelser och inbegriper 
både ”empowerment”, att tillförsäkra att både individer och samhällen har kapacitet att ta 
den makt de är berättigande och ”deltagande” (Pellmer m.fl., s.17). Pellmer m.fl (2012, s. 
72) belyser fem viktiga kriterier som folkhälsoarbete på lokal och regional nivå bör utgå 
ifrån, dessa är: 

i. Vara kunskapsbaserat (evidensbaserat) 
ii. Vara långsiktigt 

iii. Bygga på samverkan 
iv. Innefatta delaktighet och inflytande (empowerment) 
v. Utgå från en strävan att minska ojämlikhet 

 

Kommuners påverkan på folkhälsa 
Folkhälsan påverkas av många samhällsfaktorer. Därför anses det viktigt att skapa 
gemensamma målområden som vägledning och inspiration för att uppnå det övergripande 
folkhälsomålet (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Statens ansvar för folkhälsoarbete 
fördelas mellan departementen i regeringskansliet och de statliga myndigheterna (Pellmer 
& Wramner, 2012). De myndigheter som arbetar med tillsyn, epidemiologisk bevakning, 
utvärdering samt kunskapscentrum är; statens folkhälsoinstitut, smittskyddsinstitutet och 
socialstyrelsen. Pellmer och Wramner (2012) poängterar även att myndigheter som 
livsmedelsverket och trafikverket har verksamheter som påverkar hälsan. Det praktiska 
folkhälsoarbetet genomförs på lokal och regional nivå, av bland annat: kommuner, 
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länsstyrelsen och landsting. På lokal nivå är kommunerna de viktigaste aktörerna när det 
gäller att samordna folkhälsoarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Kommunerna har 
ansvaret för skola, barnomsorg, miljö, fysisk planering och verksamheter för äldre samt 
personer med funktionsnedsättning. Folkhälsan blir på så vis en viktig del i kommuners 
arbete med hållbar utveckling.  
 
Jansson, Fosse och Tillgren (2012) har i en explorativ fallstudie analyserat dokument och 
intervjuat personal inom två kommuner i Sverige. Författarnas fokus var att undersöka hur 
de av Regeringen 11 fastställda folkhälsomålen implementerades på kommunal nivå. 
Forskarna poängterar bland annat att kommunerna inte visste hur de skulle implementera 
folkhälsomålen i sin verksamhet trots att de hade folkhälsosamordnare och liknande. De 
menar vidare att om de antagna folkhälsomålen ska användas i kommuner krävs en relativt 
ordentlig organisationell och samhällelig förändring. Resultatet utav studien visar bland 
annat att ingen av de två studerade kommunerna i särskilt stor grad aktivt arbetade med 
folkhälsomålen men att dessa gick att återfinna bland de lokala målen samt att de funnits 
där redan innan Regeringen antog de nya målen. Informanterna i studien kritiserade även 
folkhälsomålen i det att de saknade relevans för varje kommuns lokala omständigheter och 
mål (Jansson m.fl., 2012). 

Borås Stad och stadsdelsförvaltning X 
Borås Stad är sedan år 1998 certifierad av WHO:s Collaborating Centre on Community 
Safety Promotion som en “säker och trygg kommun”.  Borås Stads mål med deras 
folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen (Borås stad, 2014, s.2). I en nulägesanalys från 2014 i Borås Stad 
stadsdelsförvaltning X beskrivs att verksamheten inom kultur, fritid och förebyggande har 
ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och bygger på en positiv människosyn och 
salutogent synsätt, där individens möjligheter och resurser fokuseras på (Borås Stad, 
nulägesanalys, 2014). Att anlägga ett normkritiskt förhållningssätt innebär kortfattat att 
rikta fokus mot dem som bär upp begränsande normer, alltså vad som anses vara det 
normala, istället för mot dem som bryter mot dessa normer.   
 
Borås Stad stadsdelsförvaltning X eftersträvar att utveckla folkhälsoarbete för att öka 
trygghet, delaktighet och inflytande för deras befolkning. Stadsdelsförvaltningen X arbetar 
för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela deras 
befolkning. De arbetar med olika folkhälsoarbeten, och exempel på arbeten de bedriver för 
att främja hälsa är: föräldrastöd, hälsovecka, mötesplats X, trygghetsvandring och 
ungdomsinflytande (Borås Stad, 2014a). 

Användandet av folkhälsopolicyer inom Borås Stad  
I Borås Stads verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnden förklaras det att stora delar av stadens folkhälsoarbete formas utifrån 
den nationella folkhälsopolitiken, Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy och Borås 
Stads Vision (Västra Götalandsregionen & Borås Stad, 2014). Vision 2025 är ett 
styrdokument som vägleder folkhälsoarbetet i Borås stad. Visionen består utav sju 
strategiska målområden. Dessa är: 
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i. Människor möts i Borås 
ii. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

iii. Företagandet växer genom samverkan 
iv. Livskraftig stadskärna 
v. Medborgares initiativkraft för landsbygden levande 

vi. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
vii. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

 
Borås Stads verksamhetsplan anges bland annat hur målområdet delaktighet och inflytande 
ska främjas, den talar om medborgarinflytande. Exempel på hur medborgarinflytande skall 
uppnås är att: i samband med att olika mötesplatser byggs förs en dialog med berörda 
invånare om trivsel och trygghet i stadsdelarna, trygghetsvandringar i bostadsområdet och 
skolan, lokala boenderåd i bostadsområdet, ungdomsråd, centralt och lokalt (Västra 
Götalandsregionen & Borås Stad, 2014). 
 
Borås Stad har påbörjat en långsiktig satsning på hållbar jämställdhet, både internt som 
jämställd arbetsgivare och externt på jämställd medborgarservice. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) -projektet i Borås Stad som genomfördes 2011-2013, handlar om 
jämställdhet, men från och med 2015 kommer jämlikhet att inkluderas. De prioriterade 
målområden som kommunfullmäktige beslutade om från 2011 är följande: kunskap om 
jämställdhet, jämställd medborgarservice, jämställd arbetsgivare, jämställdhetsintegrerad 
budget (Borås Stad, 2014b). När Borås stad 2025 vision och strategi skapades ingick från 
början att mål och delmål som skapades skulle byggas på ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Borås stad arbetar alltså med en hållbar utveckling (Borås Stad, 2012).   

Varför är policyer viktiga för Borås Stad stadsdelförvaltning X 
Författaren till denna studie har intervjuat områdeschefen för fritid på 
stadsdelsförvaltningen X för att få bakgrundsinformation om hur stadsdelsförvaltning X 
värdegrundsbegrepp kom till. Områdeschefen för fritids- området NN (Personlig 
kommunikation, 2014) förklarade att de har påverkats av nationella diskussioner samt tittat 
på Borås Stads olika styrdokument. De enskilda begreppen har diskuterats och formulerats, 
och detta har skett mellan områdeschefen och enhetschefer inom stadsdelsförvaltning X 
(Personlig kommunikation, 2014). NN har varit drivande men även olika enhetschefer i 
organisationen har varit involverade i olika delar av processen. NN (Personlig 
kommunikation, 2014) poängterar att de har påverkats av riktlinjer både på nationell och 
lokal nivå. NN (personlig kommunikation, 2014) förklarar vikten av samarbete och att det 
ska vara hållbart och långsiktigt för att påverka och vara berikande för människor. Grunden 
i deras verksamhet handlar om att främja människors möjlighet att vara aktörer i sina egna 
liv vilket generellt verkar hälsofrämjande. 
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Problemformulering 

Policyarbete har en stor betydelse för folkhälsoarbetarens prioriteringar och arbetsmetoder 
(Naidoo & Wills, 2007) och därmed har policyarbete en folkhälsovetenskaplig relevans. 
Inom områdena Kultur, fritid och förebyggande i Borås Stad stadsförvaltningen X:s 
verksamhets värdegrund ingår begreppen Hållbarhet, Delaktighet och Jämställdhet som 
grundläggande begrepp. Ansvaret som enhetschef inom dessa områden innebär ett ansvar 
för hur dessa begrepp implementeras och får praktisk relevans och innebörd i det dagliga 
folkhälsoarbetet. Hur arbetar de berörda enhetscheferna med dessa begrepp och hur får de 
sin verksamhet att genomsyras av dessa begrepp? Policyarbete medför ofta att olika 
processer startar upp och blir aktiva på olika sätt. Vilka processer har varit aktuella och är 
aktiva inom den utvalda organisation som kan relateras till värdegrundsarbetet?  

Syfte 

Syftet är att undersöka hur enhetschefer inom en utvald stadsdelsförvaltning i Borås Stad 
arbetar med begreppen hållbarhet, delaktighet och jämställdhet, vilka utgör basen i 
organisationens värdegrund.  

Metod 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga metoder som använts. Forskningsdesign, 
urval, analys och etiska överväganden beskrivs i respektive delkapitel.  

Övergripande forskningsdesign 
Examensarbetet har en explorativ och beskrivande design. En explorativ undersökning 
innebär att undersökningen är utforskande och att inhämtning av så mycket kunskap som 
möjligt inom det bestämde problemområdet görs (Patel & Davidsson, 2011). Patel och 
Davidson (2011) belyser att en explorativ undersökning syftar till att belysa ett 
problemområde allsidigt samt att det många gånger syftar till kunskap som kan skapa 
grund för vidare studier. Insamlingen av data till studien består av kvalitativa intervjuer 
(Kvale, 1994) där en semistrukturerad intervjuguide använts som stöd. Denna 
intervjuguide har utformats med godkännande av så väl handledare som 
folkhälsosamordnaren inom den studerade stadsdelsförvaltningen. Även områdeschefen 
har i ett tidigt stadie gett förslag på frågor. Semistrukturerade intervjuer innebär att ett 
frågeschema utformas med allmänt formulerade frågor, vilket innebär att intervjuaren kan 
ställa ytterligare frågor om det krävs för att förtydliga ett svar (Bryman, 2011). Frågorna 
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som ställs kan komma i en viss ordning, dock poängterar Patel och Davidsson (2011) att 
det inte är nödvändigt.  

Urval 
När studien inleddes genomfördes en pilotintervju. Denna genomfördes för att undersöka 
och få en bättre förståelse för organisationsstrukturen och för att få en uppfattning om 
intervjuguiden var passande (Patel & Davidson, 2011). I denna pilotintervju deltog 
områdeschefen för fritid i den studerade stadsdelsförvaltningen. På så vis erhålls det en 
större inblick i verksamheten samt bakgrundinformation. Data utgörs av ett strategiskt och 
målinriktat urval. Ett strategiskt urval kännetecknas av att forskaren väljer informanter som 
har mycket att berätta om forskningsfrågan och innefattar ofta ett mindre antal deltagare. 
Urvalstekniken används för att säkerställa variationer i informanternas svar. Detta innebär 
att urvalet trots variationer ändå delar vissa likheter, i detta examensarbete är samtliga 
informanter enhetschefer inom Borås Stad stadsdelsförvaltning X (Forsberg & Wengström, 
2008).  
 
Intervjupersonerna valdes utav områdeschefen och folkhälsosamordnare i 
stadsdelsförvaltning X. Detta innebär att det är något problematiskt att endast kalla urvalet 
för ett strategiskt sådant. Därför är urvalet till viss del också målinriktat. Denna 
urvalsteknik liknar i mångt och mycket det strategiska. Ett målinriktat urval syftar till att 
skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Åtta 
enhetschefer inom kultur, fritid och förebyggande i Borås Stad stadsdelsförvaltning X har 
intervjuats. Författaren valde att intervjua en och en för att kunna studera hur enhetschefer 
enskilt arbetar i deras verksamheter.  

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys innebär att innehållet i den insamlade textdatan, som i detta 
examensarbete är intervjuer, analyserades genom att subtema, teman och/eller huvudteman 
identifierades och namngavs av forskaren (Kumar, 2011). Bryman (2011) förklarar att en 
innehållsanalys är en strategi för sökande efter teman i den insamlade textdata. Den 
insamlade textdatan är det centrala för de kodningsmetoder som används vid analysen. 
Hsieh och Shannon (2005) poängterar att innehållsanalys är en bred kvalitativ 
forskningsteknik och att det finns tre skilda tillvägagångssätt; konventionell, riktade eller 
summerande. Skillnaderna mellan dessa tre tillvägagångssätt är ansats och syfte och 
därmed kodningssystemen samt ursprungskoderna enligt författarna. Detta examensarbete 
kommer att använda det konventionella tillvägagångssättet vilket innebär att 
kodningskategorierna härstammar direkt från insamlade textdata, det vill säga en induktiv 
analys. Analysen utförs enligt en fyrstegsmodell som även presenteras av Kumar (2011). 
Först identifieras huvudteman, i detta steg läses insamlade textdata igenom upprepade 
gånger för att få en helhetsbild. Ur denna helhetsbild skapas teman. Dessa bildar grunden 
för analysen. Sedan tilldelas koder till huvudtemana. Det tredje steget är att organisera och 
rangordna de olika koderna till respektive huvudtema. Dessa koder bildar subteman. Det 
fjärde steget innebär att ovan tre nämnda steg integreras i resultatet. Kumar (2011) 
framhåller att denna integration kan ske på många olika sätt och att det är upp till forskaren 
att välja vilket som lämpas bäst för dennes rapport. I detta examensarbete kommer direkt 
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citat användas för att framhålla ”känslan” i informanternas svar och forskarens analys av 
dessa (Kumar, 2011, s. 278). 

Etiskt övervägande 
Ejlartsson (2012) beskriver fyra forskningsetiska regler; informationskrav, samtyckeskrav, 
nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav. Författaren till detta examensarbete har tagit del 
utav dessa forskningsetiska regler och har disponerat dessa under studiens gång på följande 
vis: 
Informations- samt samtyckeskrav: alla som har tillfrågats att delta i denna studie har 
informerats skriftligt och muntligt om syftet med studien samt att det är frivilligt att delta 
(se bilaga 1) innan de gav sitt informerade samtycke. Konfidentialitet- samt nyttjandekrav: 
deltagarna i denna studie har blivit informerade att de kommer att ges största möjliga 
konfidentialitet och att all data som samlas in enbart kommer att användas i denna studie 
och förstöras efter att studien har blivit slutförd. Författaren har fått godkännande av 
områdeschefen X att kunna citera henne i introduktions/bakgrundsavsnitten. 

Resultat 

För att klargöra examensarbetets trovärdighet presenteras nedan en kort genomgång av 
informanternas erfarenheter som enhetschefer (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utrianinen 
& Kyngäs, 2014). Informanternas erfarenheter som enhetschefer skiljer sig åt. De har 
arbetat som enhetschefer från och med ett till 15 år. De har ett varierande antal 
heltidsanställda medarbetare under sig, från fyra till 13 personer. En av åtta informanter är 
tillförordnad enhetschef. Fyra informanter arbetar inom fritidsgårdsverksamhet, tre inom 
bibliotek och en inom förebyggande verksamhet. Samtliga informanters deltagande skedde 
på frivillig basis. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord av författaren. 
Transkriberad data uppgår till 120 sidor vilka utgör basen för den genomförda kvalitativa 
innehållsanalysen. 
 
Områdeschefen för kultur, fritid och förebyggande har varit den drivande parten i 
utvecklingen av värdegrundsbegreppen, dock har olika enhetschefer i organisationen varit 
involverade i olika delar av processen (Personlig kommunikation, 2014). För att tydliggöra 
hur författaren till detta examensarbete kommit fram till sitt resultat beskrivs nedan en 
tabell (se Tabell 1) över de huvudteman samt subteman som identifierats genom en 
kvalitativ innehållsanalys. 
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Tabell 1. Beskrivning av huvudteman och subteman 

Huvudteman Subteman 

Hållbarhet 

 

- Långsiktighet 
- Miljöaspekt 
- Arbetsmiljö 
 
 

Delaktighet 

 
  
 

- Kommunikation med medarbetare 
- Kommunikation med brukare 

Jämställdhet 

 

- Genus 
- Normkritiskt förhållningssätt 

Arbetsprocesser 

 

- Tydliggöra 
- Beslutsfattande 
- Sammanflätning 
 

 

Hållbarhet 
När informanterna fick frågan om hur de skulle förklara vilken innebörd begreppet 
Hållbarhet har i deras arbete uttryckte flera informanter svårighet med att definiera 
begreppet. En informant talade om att det handlar om planering och uppföljning samt den 
information som uppföljning skapar. Två andra informanter påpekade: 
”Svårt att sätta ord på hållbarhet, men det är något som inte försvinner med en gång, det 
ska vara genomtänkt och [ha] en framtid eller så. Det är nog så jag skulle definiera det för 
mig. 
 

”…det är ju lite större fråga då, hållbarhet. Alltså det kan ju innebära väldigt många olika 
saker men […] nu blev det krångligt (skratt). Man måste utgå ifrån dom vi jobbar för. 
(tystnad) det är ju lite större fråga då, hållbarhet.” 

 
Det framgår av insamlad data att värdegrundbegreppet Hållbarhet består av flera delar, i 
detta fall subteman.  
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Långsiktighet 
Enhetscheferna beskriver i intervjuerna en del av sitt arbete med Hållbarhet som 
långsiktighet. En informant beskriver sina tankar och åsikter genom att belysa att 
hans/hennes enhet ska bidra till ett samhälle vars hållbarhet ska stå sig över flera 
generationer. Informanten belyser att beslut om hur verksamheten ska drivas och se ut ska 
fattas med långsiktighet i åtanke.  
 

”…vi ska ha ett samhälle som ska räcka till många generationer fram i tiden men även 
hållbarhet […] framåt så att man inte bara ska fatta snabba beslut för verksamheten utan den 
ska vara bärande in i framtiden.” 

 
En annan informant talar om liknande tankar när han/hon menar att Hållbarhet för han/hon 
innebär att verksamheten ska kunna ”…existera i framtiden utan att den kostar framtiden 
något.” En ytterligare aspekt som lyfts av en informant är att långsiktighet definieras av ett 
tydligt syfte, mål och mening för verksamheten. Liknande åsikter hade en annan informant 
som beskrev sitt arbete med värdegrundsbegreppen som att ”vi inte ska förstöra för nästa 
generation…”. Tydligaste belyste en informant svårigheterna och hur viktigt långsiktighet 
är: 
 

”Vi är involverade i jättemånga olika processer och det är ju väldigt lätt att liksom tända en 
eld men att hålla liv i den alltså att skapa den här hållbarheten det är ju ett helt annat arbete.” 

 
Vidare beskrev en informant en framtid där kvinnor i större utsträckning än män 
tillförskaffat sig en högre utbildning och att det generationsskifte som sker då skulle 
medföra svårigheter att fylla de tjänster som finns i samhället. Detta speglar långsiktighet 
men vi återkommer till detta under temat Jämställdhet. 

Miljöaspekt 

Ett ytterligare subtema som har identifierats är mer konkret och har namngetts som 
miljöaspekt. Ur denna aspekt talade tre informanter tydligt om deras enheters verksamhet 
ur ett ekologiskt perspektiv. En informant sade:  
 

”Att man köper kravmärkt kaffe eller vad det nu kan vara, om det finns ekologiskt och 
kravmärkt så väljer man det.” 

 
De andra informanterna talade om kravmärkning på produkter samt källsortering och att 
miljön är ”en typ av hållbarhet.”  

Arbetsmiljö 

Även subtemat arbetsmiljö speglas av Hållbarhet. En majoritet av informanterna talade om 
att deras verksamheter inte bara är en arbetsplats utan också en plats för medborgare i 
samhället. En enhetschef uttryckte arbetsmiljö enligt följande: 
 

”Jag arbetar alltså utifrån att vi ska vara en hållbar, alltså inte bara en arbetsplats utan att vi 
ska vara en del i samhället som är till för alla.”  

 
En informant betonade också sin enhet som både en arbetsplats och mötesplats i samhället. 
Informanten frågade retoriskt hur de ska klara av att hålla öppet, skapa ordning och reda, 
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förse medarbetarna med en trygg arbetsplats samtidigt som brukarna ska känna sig 
välkomna och trygga. Informantens enhet hade vid intervjutillfället fått stänga ner sin 
verksamhet då arbetsmiljön inte var trygg och säker. Informanten problematiserade kring 
krocken mellan en trygg och säker miljö och ett långsiktighetsarbete som han/hon menade 
var svårt att sammanföra i det praktiska arbetet. Även om informanten ansåg att Hållbarhet 
låg till grund i deras dagliga arbete ansåg han/hon att när det fanns ett direkt och 
närvarande problem var värdegrundsbegreppet Hållbarhet inte helt enkelt att implementera.  

Delaktighet 
Ur insamlad data framgick Delaktighet som det värdegrundsbegrepp som samtliga 
informanter talade mest om. Flera informanter belyser att Delaktighet präglar deras 
enheters verksamheter. En informant talade om vikten av att värdegrundsbegreppet 
Delaktighet: 
 

”Vi behöver göra det gemensamt så att vi får så bra lösningar som möjligt. Det tror jag är det 
viktigaste också, för får man en delaktighet och man känner att man är med så växer man 
som människa och gör ett större arbete, större engagemang och det känns viktigare.” 

Kommunikation med medarbetare 

I analysarbetet har tre stycken subteman identifierats. Det första benämns i detta 
examensarbete som kommunikation med medarbetare. Denna aspekt framkom tydligt i 
analysen av datamaterialet då samtliga intervjuade enhetschefer påpekade vikten av en god 
kommunikation med medarbetare. En informant ansåg att Delaktighet främst syftade till 
delaktighet för medarbetare; ”att de ska vara delaktiga i alla beslut som vi fattar.” Liknande 
tankar framhölls av en annan informant som ansåg att delaktighet innebar att vara en del av 
sin egen verksamhet och ha möjlighet att påverka denna samt att också ”personalen är 
delaktig i saker som beslutas och att de för vara med i processerna…”. Detta menade 
enhetschefen var positivt eftersom medarbetare får vara med att själva besluta om sin egen 
verksamhet. Samma informant utvecklade sina tankar senare i intervjun: 
 

”Delaktighet är väl att dom [medarbetarna reds ans.] har varit med och tagit fram aktiviteter 
och verksamhetsplanen, det är inte jag som har formulerat den utifrån […] det är dom som 
har gjort det. Så nu känns det som det är på riktigt, nu är det dom som har gjort det…”. 

 
En utav enhetscheferna talade om att Delaktighet skulle ta sin början i personalgruppen 
och vikten av att medarbetarna får vara med i en dialog och diskussion, oavsett hur stort 
eller litet ämnet i fråga var. Samma informant beskrev också en grundpelare i sitt sätt att 
leda sin personalgrupp som en öppenhet och att ”vi kan ha högt i tak” på grund av god 
kommunikation med medarbetare. På samma sätt framhölls i en annan intervju Delaktighet 
som ett ”grundläggande begrepp” med fokus på att personalgruppen skulle veta vad som 
enhetschefen och ledning tagit beslut om för att inte skapa en klyfta mellan ledarskap och 
medarbetare. I nästa mening påpekade informanten att organisationens struktur är 
hierarkisk och menade att Delaktighet och kommunikation med medarbetare kan motverka 
de negativa aspekter av en hierarkisk organisation. En informant var självkritisk emot sitt 
sätt att förhålla sig till Delaktighet och menade att han/hon behövde jobba mer på att 
”bjuda in de [medarbetarna] mer när man formulerar mål och aktiviteter…”. 
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Kommunikation med brukare 

Det andra subtemat som framkommit under analysarbetet benämns som kommunikation 
med brukare. Innehållet tar sig lite olika uttryck eftersom brukarna skiljer sig åt i 
verksamheterna. Vissa enhetschefer arbetar mot en relativt specifik målgrupp medan andra 
har en större och bredare målgrupp. Gemensamt för samtliga är, trots skilda målgrupper, en 
tydlig fokus på kommunikation med brukare. En informant med mångårig erfarenhet från 
arbete på ”golvet” inom ungdomsverksamhet hävdar att de positiva effekter av Delaktighet 
gentemot brukarna ibland inte är uppenbara förrän brukarna själva blivit vuxna. På grund 
av en god kommunikation med brukare kunde informanten berätta om när han/hon flera år 
senare, av en slump, träffade sina gamla brukare: 
 

”Men två, tre av dom har nu sagt att hade jag inte funnits där just då så hade de inte levt idag 
då. De kom liksom på banan och jag hjälpte dom med förberedelseklasserna, hjälpte dom 
med praktik och [att] få ut dom i olika föreningar och så.”  

 
Samma informant beskrev även ett problem som uppstått där grupperingar bland ungdomar 
gjorde att en enhet fick vissa problem då grupperingarna styrde hur lokalerna och 
resurserna användes. Detta löstes genom att enheten fokuserade på brukarna utifrån 
intressen snarare än grupperingar. Informanten påpekar att detta aldrig hade lyckats utan 
”ungdomarnas hjälpa själva”.  
 
En annan enhetschef inom ungdomsverksamheten framhåller att med Delaktighet kan 
brukaren få möjligheten att växa och stärka sin självkänsla då denne får möjligheten att 
vara delaktig och påverka verksamhetens utformning. Informanten beskriver en ”spiral 
uppåt”:  
 

”Utan man ska bejaka vad dom vill och när man blir bejakad och bekräftad för den jag är och 
det jag gör bra, då vill man ha mer bekräftelse och får man mer bekräftelse när man fortsätter 
att göra bra saker som ligger med delaktighet, hållbarhet och jämställdhet då mår man bättre, 
vilket gör att den allmänna folkhälsan blir mycket bättre i sig.” 

 
Två informanter talar i sina respektive intervjuer om ett mycket konkret exempel på 
kommunikation med brukare då de talar om ”husråd” och att möjliggöra ”besökare för att 
få de som en del i de beslut som de själva fattar…”. Likt ovan nämnda informant som 
talade om att bejaka och bekräfta lyfter en av informanterna fram att han/hon anser att 
”besökarna växer…” genom Delaktighet. Han/hon framhåller dock också att detta ibland 
kan innebära problem då vissa brukare inte vill vara delaktiga utan blir frustrerade över att 
de själva måste vara med i förberedelser inför en händelse eller evenemang. Dessa tillhör 
dock inte majoriteten.  
 
I biblioteksverksamheten framgår också vikten av kommunikation med brukare. En 
informant vars ansvarsområde avser två skilda bibliotek säger: 
 

”… dom [brukarna] har inflytande på vår verksamhet, det vill säga att vi planerar 
verksamheten utav va det finns för behov när vi är i X men jag jobbar även ute i Y och då 
kan man se att det inte är riktigt samma behov på de här ställena. Så vi måste anpassa det 
efter de behoven vi har utifrån vilka som är våra brukare.” 
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Samma informant påpekar senare i intervjun att dessa behov identifieras genom samtal 
med brukare i fysiskt miljö eller via onlinekommunikation men att de också använder sig 
av enkäter för att skapa en Delaktighet gentemot brukarna. Samma typ av tankar framhåller 
en annan enhetschef inom bibliotek då han/hon säger att ”…våra besökare får vara 
delaktiga i vad de vill ha.” En tredje informant aktiv inom biblioteksverksamhet talar om 
samma typ av kommunikation med brukarna när han/hon beskriver en vision där det finns 
en öppenhet från verksamhetens sida och att brukaren ska känna sig välkommen att ställa 
frågor och önskemål. Detta subtema avslutas med ett citat av en informant som talar om att 
samtliga verksamheter inom Kultur, Fritid och Förebyggande ska vara till för samhället 
och brukarna. 
 

”…vi tänker att medborgarna är våra, det är ju dom vi är till för och då är det ju: hur skapar 
vi delaktighet, hur kan vi medverka till att skapa delaktighet? Så det är mycket utifrån att vi 
ställer frågor, vi utvärderar det vi har gjort…”  

Jämställdhet 
Huvudtemat Jämställdhet utgör grunden för tre subteman.  

Genus 

Inom biblioteksverksamheten talar informanterna om genus samt belyser en medvetenhet 
om att verksamheten är en kvinnodominerande arbetsplats. En informant framhåller:  
 

”När det gäller jämställdhet så tänker man att ju alltid: det är med könen! och i 
bibliotekarievärlden så är det väldigt ojämställt om man säger så [...]. Det är ju oftast mest 
kvinnor som jobbar så att på det viset tänker man alltid att eftersom vi, jag tänker i alla fall 
så, eftersom vi är kvinnor så måste man tänka mer det här med att vi får inte prägla vår 
verksamhet eftersom vi är kvinnor att vi bara till för kvinnor, utan då tänker man alltid lite 
extra på det här att våra låntagare är faktiskt män.” 

 
Ett praktiskt exempel på hur hans/hennes verksamhet försöker tackla detta problem är att 
genomföra insatser gällande mäns och killars läsning. Detta problematiseras utav det 
faktum att de flesta önskemål om litteratur kommer ifrån flickor och kvinnor. Informanten 
talar om en balansgång där kvinnorna är brukare och männen icke-brukare. En annan av 
enhetscheferna lyfter fram att de har aktivt arbetat för att ta in fler män i sin personalstyrka 
och han/hon ”upplever att alla arbetsplatser mår väldigt bra utav det…”. Han/hon menar 
också att inom biblioteksverksamhet är inte genus gällande löneskillnader ett problem på 
samma sätt som inom andra branscher. En tredje informant anser att hon tar hänsyn till kön 
gällande rekryteringsprocessen men att mest fokus läggs på ”lämpligt, kunnighet och 
duktighet”.  
 
En informant framhåller att han/hon tänker på Jämställdhet varje dag och att genus och 
”könsperspektivet” är problematiskt eftersom det bara innehåller två kön. Han/hon menar 
att detta är något de funderar över. En enhetschef inom Ungdomsverksamheten framhåller 
att genus inte ska spela någon roll vad gäller Jämställdhet. Detta avser inte bara 
medarbetarna utan också brukarna. Samtliga fyra informanter aktiva inom 
Ungdomsverksamhet uttrycker att de vill få fler kvinnliga brukare till sin verksamhet. Likt 
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enhetschefen inom biblioteksverksamheten som aktivt försökt rekrytera fler män till sin 
verksamhet uttrycker en informant att ”när det gäller gentemot personal så är det ju som så 
här, jag vill ju gärna ha 50/50 när det gäller man och kvinna…”.  
 
Genus är också högst aktuellt i förhållande till brukare. En informant tror att det 
förekommer ”informella påtryckningar” från främst manliga brukare för att få kvinnliga 
icke-brukare att inte ta del av verksamheten. Enhetschefen hoppas kunna höja antalet 
kvinnliga brukare genom gruppverksamhetsarbete och riktade insatser mot vissa kvinnliga 
grupper i samhället. Ett tydligt exempel på svårigheter med genus återberättas av 
informanten:  
 

”…när vi skulle åka till X här, ett gäng killar. […] Då var det mening att det skulle vara med 
några tjejer. Jag hörde ryktas om att det var några tjejer som ville åka med. […] Sedan ringde 
några killar upp mig […] och säger såhär: Vi har hört att det är några tjejer som ska åka med, 
då vill inte vi åka med. Då åker vi inte med! […] Här har vi lite grann att killarna […] de ser 
ju också till att tjejer, en del tjejer, inte ska komma till fritidsgården för de vill inte att 
tjejerna ska vara med.”  

 
Enhetschefen berättar vidare att han/hon meddelat killarna att var välkomna på resan och 
att de inte kunde ställa sådana krav. Men han/hon framhåller att denna typ av 
mansdominans är vanligt och ibland också förekommer ifrån föräldrar. Mansdominans 
problematiseras ytterligare av en annan informant som framhåller att det även inom en 
grupp av pojkar eller män kan ”finnas en klick killar som också är rätt nertryckta utav 
samma dominanta grupp av killar.” Informanten anser att den viktigaste rollen som 
enhetschef eller personal har är att se till att ingen blir kränkt eller åsidosatt. ”Alla får vara 
med, alla åsikter är värda.” 

Normkritiskt förhållningssätt 

En informant framhåller svårigheten med att tala om ”ren och skär” Jämställdhet och 
menar att det kräver att ”då behöver vi vara normkritiska”. Han/hon beskriver ett 
planeringsarbete för att locka äldre män till en verksamhet inom enheten. Planeringsarbetet 
övergick från ett genusperspektiv till ett normkritiskt förhållningssätt. Detta 
förhållningssätt krävde bland annat att arbetsgruppen ställde sig frågan ”vilka män är det vi 
prata om här?”. Ytterligare en informant talar om att hans/hennes arbete med Jämställdhet i 
form av att se till varje persons möjligheter och att behandla alla lika och ”likvärdigt” 
oavsett rådande normer. Ännu tydligare anlägger en informant ett normkritiskt 
förhållningssätt då han/hon argumenterar för att Jämställdhet i hans/hennes mening är att 
möta individen, oavsett kön, status ålder och så vidare. Han/hon utvecklar sitt resonemang: 
”… jag har aldrig funderat så mycket i dem termerna utan jag har alltid försökt möta 
individer.” Samma informant framhåller också att ett normkritiskt förhållningssätt inte är 
helt oproblematiskt: 
 

”Jag har sagt: […] vi kan sätta hela vår organisation [med] var sin penna och papper, ingen 
får titta på varandra och ställa frågan: vad betyder normkritiskt tänkande? […] Så kommer vi 
få lika många svar som det sitter personer där…” 
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På grund av detta har kontakt tagits med jämställdhetssamordnaren i Borås Stad för att 
möjliggöra en fortsatt diskussion inom arbetsgruppen om begreppen. En annan enhetschef 
lyfter även han/hon fram behovet av ett normkritiskt förhållningssätt i arbetet med 
Jämställdhet. Han/hon anser att vilka normer som styr arbete är en ingång för reflektion 
och att:  
 

”Var och en måste bli medveten om sina egna normer som man som fritidsledare har, att 
dom påverkar våra besökare väldigt mycket och om vi inte reagerar på normer […]. 
Jämställdhetsfrågan, den är viktigt och en utmaning tror jag. Det är nog ett normarbete 
snarare än ett jämställdhetsarbete.” 

Arbetsprocesser 
Det fjärde och sista huvudtemat är i detta examensarbete har definierat som 
Arbetsprocesser. Temat är bredare än de tre övriga och kan kort förklaras som de 
tillvägagångssätt som enhetscheferna använder sig utav i sina respektive arbeten med 
värdegrundsbegreppen.   

Tydliggöra 

När frågorna ställdes till informanterna om de kunde ge exempel på hur de i egenskap av 
enhetschefer för ut värdegrundsbegreppen till sin personal samt hur de tror att brukare 
märker att de arbetar med dessa värdegrundsbegrepp identifierades begreppet tydliggöra. 
Subtemat behandlar informanternas sätt att göra det klart och tydligt för sina medarbetare 
och brukare vilka värdegrundsbegrepp deras verksamhet vilar på. En informant förklarade:  
 

”Att den [verksamhetsplaneringen] är tydlig så att man är medveten om vad begreppen är. 
Att man också identifierar begreppen för oss. […] Att tydliggjort såhär har våra chef 
formulerat vår värdegrund och indikatorer och då ska ju våran verksamhet genomsyra dom 
här begreppen och det ska vara medvetet. Så första gången när jag gjorde min 
verksamhetsplan då kändes det som att […] denna gången är jag nog mycket mer medveten 
om att det behöver tydligöras väldigt tydligt för medarbetarna att det här har vi att förhålla 
oss till, det berör oss allihop.”  

 
En informant poängterar vikten av att använda värdegrundsbegreppen hållbarhet, 
jämställdhet och delaktighet ofta, ”både skriftlige, i tal och i bilder”. Han/hon utvecklade 
sitt arbete med att tydliggöra: 
 

”… det jag jobbar med i min verksamhet utifrån det hela det är att jag i alla planer och sånt 
där som jag fyller ner som ska tryckas ut finns […] orden med. Det är ju en del utav det 
praktiska då när man skriver en handlingsplan.” 

 
Samma informant förklarade att han/hon försöker jobba ut ifrån coachandeförhållningssätt 
och förklarade vidare att hans/hennes vision är att det kommer leda till ”ringar på vattnet” 
och sprida sig vidare. En tredje informant talade om vikten att definiera och bryta ner 
begreppen för att på så sätt skapa förståelse bland medarbetarna. En majoritet av 
informanterna talade i sina respektive intervjuer om svårigheter att tydliggöra för brukarna 
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att verksamheten arbetar med dessa värdegrundsbegrepp och att det är viktigt att detta når 
ut till de.  
 

”Så tror jag att vi jobbar med det, men jag tror aldrig någon kommer och märka det om vi 
inte vi talar om. Alltså det är någonting som jag tror att vi, vi måste benämna det.” 

 
Majoriteten av informanterna förklarade att APT och veckomöten är exempel på forum där 
värdegrundsbegreppen tydliggörs bland medarbetarna. Vidare försöker informanterna 
använda sig av arbetsmaterial, så som loggböcker, för att skapa en medvetenhet bland 
medarbetarna. 

Beslutsfattande 

Det andra identifierade subtemat under Arbetsprocesser är beslutsfattande. Subtemat ligger 
nära huvudtemat Delaktighet men identifierades under analysarbetet som tydligt kopplad 
till den praktiska arbetsprocessen och således kategoriserades beslutsfattande under 
huvudtemat Arbetsprocesser. Det framgår tydligt ifrån samtliga informanter att de försöker 
skapa en miljö där medarbetarna känner sig som en del av verksamheten och att det i så 
stor utsträckning som möjligt är en demokratiskt präglad verksamhet. En informant 
beskriver sitt beslutsfattande som ”… jag tar sällan egna beslut, jag tar besluten 
tillsammans med personalgruppen…” men poängterar i nästa mening att han/hon är den 
som tar de formella och ekonomiska besluten. Tanken om ett demokratiskt perspektiv är 
tydlig. Liknande tankar om en demokratiskt styrd verksamhet belyser en informant som 
talar om ”att vi måste påminna varandra och att säga till varandra [om] det är någon som 
upptäcker att ’hallå, har ni tänkt på detta?’”. Två informanter talar indirekt om sina 
beslutsfattande egenskaper. Den ena talar om att vara en vägvisare för sina medarbetare 
och för sin verksamhet. Den andre menar att hans/hennes chef försett han/henne med 
”ledstjärnor” vilka han/hon försöker att omvandla till lokalt användbara beslut i sin 
verksamhet. Informanten utvecklar: 
 

”Sen är det klart att det hade varit kul [att] på något sätt kunna visa då att man har fattat lite 
vad ledstjärnan [är] och hur man får ner det på golvet. […] Vi kan ju prata om det 
[värdegrundsbegreppen red anm.] hur mycket som helst […]. Men för mig är det viktigaste 
då, vilken verkstad blir det på golvet.” 

 
Likt tanken om en någorlunda demokratiskt styrd verksamhet talar en majoritet av 
informanterna om beslutsfattande under frihet och ansvar ibland medarbetarna. En 
informant talar om ”att det inte är jag som hela tiden säger ’nu såg jag att det blev fel där, 
det måste vi göra något åt’. Utan det får man upptäcka själv.” En annan belyser 
beslutsfattande utifrån liknande tankar som föregående informant och menar att ”de 
[medarbetarna red anm.] har ett stort eget ansvar i sitt arbete…”. En tredje informant går 
ett steg längre i sin tanke om hur han/hon ser på sitt beslutsfattande när han/hon beskriver 
att: 
 

”…jag skiter egentligen i om det inte blev som man önska. Men då försökte man i alla fall 
för att få det åt ett håll. För då har vi förhoppningsvis lärt oss, växt, utvecklats på grund utav 
att man är delaktig i det. Och så har man sett ’det här fungerade inte med de här 
människorna’ ’vad kan jag göra annorlunda?’” 
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Sammanflätning 
Det tredje och sista subtemat som framkommit i analysen kallas i detta examensarbete för 
sammanflätning. Fokus i detta subtema är att samtliga tre värdegrundsbegrepp som Borås 
Stad stadsdelsförvaltning X hänger ihop och påverkas utav varandra. Innehållet är inte lika 
tydligt uttalat som tidigare subteman men nämns ändå i direkta ord utav fem informanter. 
Författaren till detta examensarbete tolkar övriga informanters svar som att de ser en 
sammanflätning av begreppen som en gemensam nämnare.  
 
En informant berättar att i arbetet som enhetschef ”genomsyras” verksamheten av 
delaktighet, jämställdhet och hållbarhet och att dessa ”hänger ihop”. En annan enhetschef 
talar även om att på grund utav deras jämställdhetsarbete så blir följden av detta en 
delaktighet för brukarna. För en informant är det självklart att ”för att det ska vara hållbart 
så måste vi ha delaktighet.” Det är tydligt att för dessa informanter är sammanflätning av 
värdegrundsbegreppen självklart. Två informanter benämner självmant sammanflätning 
som en del av deras arbete med värdegrundsbegreppen. Dessa två citat, från två olika 
informanter, belyser denna sammanflätning: 
 

”Hållbarhet och delaktighet, jag tror att delaktighet och jämställdhet är en nödvändighet att 
det fungerar för att man ska få ett hållbart samhälle eller en hållbar utveckling. Om man inte 
har med det kan det inte bli hållbart och därför är de två punkterna viktigare än hållbarheten i 
sig. För de är en förutsättning för att hållbarheten ska kunna bli.” 
 
”Om vi har en jämställd verksamhet så är den hållbar. Om vi har en verksamhet där besökare 
och personal är delaktiga då blir den hållbar så att det är så jag skulle vilja sätta ordet på det. 
Den [verksamheten red anm.] blir hållbar utav de andra två aspekterna.” 

Diskussion 

I följande kapitel återfinns studiens diskussionsavsnitt. Den är indelad i två underkapitel, i 
form av en diskussion kring studiens valda metoder samt en diskussion rörande resultatet i 
förhållande till tidigare forskning samt forskarens egna reflektioner.  

Metoddiskussion 
Detta examensarbete använde intervjuer som data. Bell (2006) beskriver för- och nackdelar 
med intervjuer och belyser att den stora fördelen med intervjuer är flexibiliteten och en 
nackdel är att intervjumetoden är tidskrävande och under kortare projekt finns det inte 
utrymme för många intervjuer. Bryman (2011) belyser att en svårighet med en kvalitativ 
innehållsanalys är att metoden snabbt leder till ett stort datamaterial. Författaren till detta 
examensarbete intervjuade sammanlagt nio personer. Åtta informanter intervjuades som 
huvudinformanter och är grunden för resultatet och en informant för att få 
bakgrundsinformation, en så kallad pilotintervju. Som nämnts i metodkapitel uppgick 
transkriberad text till cirka 120 sidor. Denna mängd data hade kunnat innebära de problem 
Bell (2006) och Bryman (2011) varnar för. Erfarenheten från föreliggande examensarbete 
är att eftersom intervjuerna genomfördes i ett tidigt skede, gavs tillräckligt tidsutrymme för 
att transkribera, analysera och tolka data.  
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Patel och Davidson (2011) poängterar att en explorativ studie kan ligga till grund för 
vidare studier. Det är min åsikt att detta examensarbete kan göra precis det. Trots sitt 
relativt lilla omfång anser jag att studien kan ligga till grund för vidare forskning men 
också vara användbar för Borås Stads stadsdelsförvaltning X i sitt vidare arbete med 
värdegrundsbegrepp. Elo m.fl. (2014) framhåller problematiken med att semistrukturerad 
datainsamling kan medföra att forskaren styr informanternas svar via ledande frågor. 
Under intervjuerna uppstod vid något tillfälle situationer då informanten tyckte att en fråga 
redan var ställd och besvarats.  Detta innebar att frågan fick omformuleras utan att för den 
skull vara ledande. Erfarenheterna av detta examensarbete var att semistrukturerade 
intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att nå fram till informanterna på ett personligt 
plan och få deras förtroende. Informanternas förtroende var oerhört viktigt för att skapa ett 
trovärdigt resultat då studien, i deras ögon, var beställd av deras chef. Det är författarens 
uppfattning att informanterna kände sig trygga i anonymiseringen som erbjöds och att de 
kunde tala fritt om sina tankar och tillvägagångssätt. Eftersom studien beställdes av 
områdeschefen för kultur, fritid och förebyggande går det att ifrågasätta vad som skett om 
resultatet visat att enhetscheferna inte hade arbetat aktivt med begreppen. Det är min 
absoluta övertygelse att ett sådant resultat inte hade påverkat studien negativt då detta hade 
erbjudit beställaren av studien en kartläggning av enhetschefernas faktiska arbete.  
 
Likt Elo m.fl. (2014) har frågor kring urval reflekterats över. Författarna poängterar att 
forskaren måste ställa sig frågor som; (i) vilka är de bästa informanterna för studien och 
(ii) vilka kriterier anläggs som grund till urvalet? Urvalet som i detta examensarbete 
används är det mest relevanta eftersom att det innefattar alla enhetschefer inom Borås Stad 
stadsdelsförvaltning X kultur, fritid och förebyggande. En tanke har varit att 
undersökningsurvalet var ett målinriktat och strategiskt urval. Med hjälp av områdeschefen 
och folkhälsosamordnaren i Borås stadsdelsförvaltning X valdes deltagarna ut, vilket kan 
ha bidragit till att det inte blev något bortfall i undersökningen. Kan det vara så att alla som 
tackade ja egentligen inte ville delta trots att författaren skrev och poängterade ytterligare 
när de träffades att intervjuerna var frivilliga? Detta är självklart omöjligt att ge svar på 
men det är värt att notera denna problematik. Vidare kan kritik riktas mot att studien 
använt två olika urvalstekniker- Detta anses dock vara nyttigt då urvalsteknikerna i mångt 
och mycket liknar varandra samt att de kombinerat bäst beskriver det sättet studiens urval 
skedde på.  
 
Elo m.fl (2014) poängterar och undersöker trovärdigheten i kvalitativa undersökningar och 
belyser att det ofta förekommer svårigheter att utvärdera trovärdigheten i en kvalitativ 
innehållsanalys. Trovärdigheten i detta examensarbete är högt därför att intervjuerna 
genomfördes i ett tidigt skede och mycket tid och resurser har lagts på genomförande av 
den kvalitativa innehållsanalysen, något som Patel och Davidson (2011) hävdar är oerhört 
viktigt. Däremot poängteras att författaren inte kunnat, som Elo m.fl. (2014) belyser, 
genomföra innehållsanalysen med fler än en forskare. Detta kan ha påverkat 
analysresultatet, dock har samtliga steg i forskningsprocessen beskrivits och kan därför 
följas av läsaren. Användandet av Kumars (2011) fyrastegsmodell för genomförandet av 
innehållsanalysen medförde en tydlig struktur för hur analysarbetet skulle gå till väga. Att 
Kumar (2011) lyfter fram friheten för forskaren själv att integrera de tre första stegen i 
sammanställningen av resultatet vilket har medfört en frihet att skapa ett resultat som är 
tydligt för läsaren att ta till sig utan att kompromissa dess trovärdighet.   
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När resultatet sammanställdes reflekterade författaren om informationen innehöll för 
många eller för få citat. Patel och Davidson (2011) belyser vikten av att författare som 
använder kvalitativ bearbetning att det bör finnas en väl avvägd balans mellan citat och 
kommentarer. De förklarar att om en text har för många citat kan läsaren uppfatta texten 
som tråkig och mycket av analysen görs av läsaren. Om citaten är för få och den färdiga 
tolkningen överväger så är läsaren utlämnad åt en färdig tolkning och kan själv inte avgöra 
trovärdigheten. De citat som använts har valts för att göra det möjligt för läsaren att 
reflektera och följa författarens tolkningar samt validera studiens analys.    

Resultatdiskussion 
Författaren till detta examensarbete blev tillfrågad om hon ville undersöka hur 
enhetscheferna arbetar med deras värdegrund av både folkhälsosamordnaren i 
Stadsdelsförvaltningen X samt områdeschefen inom samma stadsdelsförvaltning. Detta 
eftersom de ville se vad de behöver fokusera på för att deras värdegrund skulle få större 
genomslagskraft i verksamheterna. Följande kapitel är en diskussion kring det ovan 
presenterade resultatet i relation till tidigare forskning och egna reflektioner. Detta 
examensarbete har fokus på processer för policyarbete inom en utvald organisation som 
kan relatera till värdegrundsarbete. Författaren vill tydliggöra att fokus inte är på 
begreppen i sig. 
 
Varför är värdegrundbegrepp viktigt att undersöka inom folkhälsovetenskap? Författaren 
anser att det är viktigt att undersöka hur en kommunal verksamhet som kultur, fritid och 
förebyggande arbetar med den gemensamma värdegrunden eftersom den är starkt kopplad 
till hälsofrämjande arbete på lokalnivå. I en litteraturstudie (Jeon, Glasow, Merlyn & 
Sansoni, 2010) som beskriver effekter av policyarbete inom äldrevård framhålls att 
värdegrundsarbete var positivt för både ledare medarbetare och det äldre. Lager m.fl. 
(2007) framhåller att uppföljning är ett fundamentalt verktyg i policyarbete i relation till 
hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbete bör utgå ifrån att det är (i) kunskapsbaserat, 
(ii) långsiktigt, (iii) samverkande, (iv) skapar delaktighet och empowerment samt strävar 
efter (v) minskad ojämlikhet i hälsa (Pellmer m.fl., 2012). Författaren till detta 
examensarbete anser att det går att koppla hälsofrämjande arbete till enhetscheferna i 
stadsdelsförvaltningen X värdegrundsarbete eftersom de talar om långsiktighet, delaktighet 
och samverkan med befolkningen vilket leder till förbättrad folkhälsa. Resultatet visar att 
stadsförvaltning X är på god väg att genomföra hälsofrämjande arbete som är 
kunskapsbaserat. Det faktum att de själva efterlyste en kvalitativ intervjustudie talar för 
detta. Det framgår även av resultatet att flera enhetschefer försöker bedriva sina 
verksamheter utifrån ett kunskapsbaserat ledarskap. De lyfter bland annat fram 
kommunikation med medarbetare och brukare som ett tillvägagångssätt för att ta beslut 
fattade utifrån ett kunskapsbaserat perspektiv. Det framgår bland annat genom deltagande i 
beslutsfattande men också i olika undersökningar inom verksamheten. Dessa argument är 
även kopplade till ett folkhälsoarbete som bygger på samverkan, både med enhetschefernas 
medarbetare och verksamhetens brukare. Enhetscheferna är enade om att 
värdegrundsbegreppet hållbarhet är starkt förankrat i långsiktighet. Delaktighet och 
inflytande samt att minska ojämlikhet är vanligt förekommande i samtliga informanters 
arbete med värdegrundsbegrepp. Samtliga informanter talade om Jämlikhet som en viktig 
aspekt i deras arbete som enhetschefer. Av intervjustudiens resultat framgår att 



 

23 
 
  

enhetscheferna arbetar med begreppen på ett ändamålsenligt sätt, såväl i lokal som inom 
regional verksamhet. Pellmer m.fl. (2012), beskriver att folkhälsoarbete ska bygga på 
policyer och målformuleringar. Så är fallet i stadsdelsförvaltning X men det saknas tydligt 
definierade begrepp och mål.  

 
Pellmer m.fl. (2012) belyser att det krävs kunskap om effekterna av insatta åtgärder, vad 
som fungerar bra och mindre bra för att kunna använda resurser rätt. Liknande tankar för 
Lager m.fl. (2007) fram i sin utvärdering av Regeringens uppsatta folkhälsomål. De menar 
att målen inte är tillräckligt tydliga för att vara användbara på lokal nivå. I föreliggande 
examensarbete visar resultaten att samtliga informanter gör sitt yttersta för att samla in 
kunskap om sina åtgärder och utvärdera dem, samtidigt som de försöker ha med sig 
värdegrundsbegreppen i allt de gör. En brist som dock framkommit i studien är avsaknaden 
av en tydlig definition av värdegrundsbegreppen, vilket medför en viss spretighet och 
därmed otydlighet. Bland annat talade flera informanter om jämställdhet i förhållande till 
genus, och då pojke - flicka. Dock framhöll en informant att det faktiskt finns medborgare 
som identifierar sig i ett tredje kön. I en teoretisk artikel angående genus, hälsa och teori i 
ett lokalt och globalt perspektiv framhålls att synen på kön inte kan betraktas ur ett snävt 
och kategoriskt perspektiv. Det måste ses ur ett mångfaldsperspektiv (Conell, 2006). 
Författaren till detta examensarbete anser att ett tydligt styrdokument som definierar 
begreppen skulle kunna innehålla denna problematik.   
 
Samtliga fem punkter i Regeringens folkhälsomål uppnås utifrån enligt författaren till detta 
examensarbete. Det är värt att notera att till exempel sunda och säkra miljöer kan skilja sig 
åt i förhållande till verksamhet. En enhetschef inom bibliotek berörde knappt detta medan 
en chef för en fritidsgård lade stor vikt vid att problematisera detta. Här lyfts återigen 
Vallgårda (2011) fram för att poängtera att tillgång till information är viktig för att skapa 
medvetenhet om olika verksamheters skilda miljöer. Ska en definition av 
värdegrundsbegreppen göras är det en rekommendation att de olika verksamheternas 
miljöer och verkligheter tydligt markeras för att påvisa likheter och skillnader.  
 
Som Jansson m.fl (2011) belyser är att implementering av policyer ofta blir problematiska 
och konflikter kan uppstå om kommuner förväntas lösa problem utan klara incitament och 
riktlinjer. Det som framkommer i detta examensarbete var subtemat tydliggöra där 
informanter påvisar vikten av att göra det klart och tydligt för sina medarbetare och 
brukare vad deras värdegrundsbegrepp vilar på. Kultur, fritid och förebyggande har tydligt 
formulerat vad verksamheten, och verksamhetscheferna, förhållningssätt bygger på dock 
anser jag att, med stöd av resultatet i detta examensarbete, orden ”främjande och 
normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn och ett salutogent 
synsätt där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser” (Borås Stad, 2014) tydligt 
ska definieras för att såväl medarbetare som brukare ska kunna ta till sig dem och förstå 
innebörden. Ett förslag på hur detta skulle kunna genomföras är att likt Steenbakkers m.fl. 
(2012) utforma ett coachningsprogram för enhetscheferna.   
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Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur enhetschefer inom en utvald 
stadsdelsförvaltning i Borås Stad arbetar med begreppen hållbarhet, delaktighet och 
jämställdhet, vilka utgör basen i organisationens värdegrund. Analys av de kvalitativa data 
visade att enhetscheferna arbetar aktivt med dessa begrepp. Det framgår dock av resultatet 
att tydliga definitioner krävs för att enhetscheferna ska kunna implementera innebörden 
praktiskt i dessa begrepp i sina respektive verksamheter. Ett sätt att uppnå en sådan klarhet 
kan vara ett tydligt och genomarbetat policydokument. Steenbakkers m.fl. (2012) 
beskrivning av en modell - även om denna inte vänder sig till värdegrundsarbete - för 
coachingsprogram för kommunala verksamheters arbete skulle kunna implementeras i den 
studerade stadsdelförvaltningen i Borås Stad. Författaren till detta examensarbete föreslår 
att ett policydokument tillsammans med en hälsocoach eller liknande kan medföra den 
tydlighet och klarhet som Jansson m.fl. (2011) framhåller är central om en kommunal 
verksamhet ska implementera folkhälsomål på en lokal nivå.   
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Bilaga 1 
Informationsbrev       

Hej, mitt namn är Alexandra Niklasson och jag kommer under våren 2014 att genomföra mitt 
examensarbete på kandidatnivå inom ämnet folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde. Tema för mitt 
examensarbete är ett uppdrag som jag har fått från folkhälsosamordnaren X och områdeschefen X 
stadsdelsförvaltningen X, Borås stad. Det innebär att undersöka hur enhetscheferna inom Kultur, fritid och 
förebyggande arbetar med värdegrundsbegreppen, hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Detta kommer 
därför att vara syftet för mitt examensarbete.  

Intervjuerna ska leda till en kartläggning av hur enhetscheferna arbetar med den gemensamma värdegrund 
samt en analys av kartläggningen för att få svar på vad de kan behöva fokusera på för att värdegrunden ska 
få större genomslagskraft. 

Examensarbetet kommer att utgöras av en kvalitativ intervjustudie där jag kommer att använda mig av i 
förhand formulerade (semi- strukturerade) intervjufrågor.  

Jag hoppas därför att du vill delta i denna intervju och berätta om dina erfarenheter om värdegrundarbete. 
Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och spelas in digitalt. Platsen för intervjun kommer att vara på 
stadsförvaltningen västers kontor i sammanträdesrum på plan 4. Jag kommer att skriva ut intervjun i text 
som endast kommer att läsas av mig och min handledare samt förvaras oåtkomligt för andra. 

Vid tidigare tidpunkt har e-post skickats till samtliga inbjudna intervjupersoner. Jag skickar nu detta brev 
för att informera ytterligare om studien och att intervjun är frivillig samt att du när som helst under 
studiens gång kan avbryta deltagande. All information kommer att hanteras konfidentiellt och all 
intervjudata kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat. Resultatet kommer att redovisas i 
form så att du som deltagare inte kan identifieras personligen. 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta mig eller min handledare. 

Kandidatstudent i Folkhälsovetenskap 

Alexandra Niklasson                                         

Telefon:0736- 238004 

e-post: b10aleka@student.his.se 

Handledare Universitetslektor i folkhälsovetenskap på Högskolan i Skövde  

Diana Stark Ekman, docent 

Telefon: 0500- 448410 

e-post: diana.stark.ekman@his.se 

Folkhälsosamordnare i stadsdelsförvaltningen X 

X X  

Folkhälsosamordnare Borås stadsförvaltning X 

Telefon: X 

e-post: X@boras.se 
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Bilaga 2 

Skrifiligt samtycke 

Skriftligt samtycke till att delta i intervjun som rör examensarbete om hur 
enhetscheferna i stadsdelsförvaltningen Väster i Borås arbetar med 
värdegrundsbegreppen 

 

Jag har skriftligen och muntligen informerats om syftet och genomförande av detta 
examensarbete. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen om syftet med denna 
studie genom ett e-post meddelande som författaren till denna studie har skickat ut vid 
ett tidigare tillfälle. Jag har fått kontaktuppgifter till både författaren och handledaren. 
Om jag har haft ytterligare frågor innan intervjun så har jag kunnat kontakta dem och få 
dessa besvarade. 

 

Jag är medveten om att deltagandet till denna studie är frivilligt samt att jag kan när som 
helst under studiens gång välja att avbryta mitt deltagande. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i intervju 

 

Datum…………………………………………………………………………….. 

 

 

Informantens underskrift………………………………………………………... 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

- Hur länge har du jobbat som enhetschef, hur många anställda ansvarar du för samt hur 
ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 

- Vilken innebörd har begreppen hållbarhet, delaktighet och jämställdhet för dig i ditt 
arbete som enhetschef?  

 

- Hur förhåller du dig till begreppen (hållbarhet, delaktighet och jämställdhet)? 

 

- Kan du ge exempel på hur du som chef för ut värdegrundsbegreppen till din personal? 

 

- Hur arbetar du med hållbarhet, delaktighet och jämställdhet, kan du ge mig några 
exempel? 

 

- Hur tror du att besökare märker (befolkning i stadsdelen) att ni arbetar med dessa 
värdegrundsbegrepp? 

 

- Vad tror du att värdegrundsbegreppen får för genomslag ute i verksamheten? 

 

- Tror du att värdegrundsbegreppen bidrar till ökad folkhälsa? 

 

 


