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Sammanfattning 
 
Nätverk är en platt arbetsorganisation som nyttjas alltmer frekvent. I Skåne startades nätverk 
för Hälsofrämjande skola/skolutveckling 2000, vars syfte var att få igång, stödja och utveckla 
grundskolornas hälsofrämjande processer. Kontaktpersoner utsågs, med ansvar att driva 
frågorna i deras respektive kommun. Det centrala i konceptet är att det hälsofrämjande arbetet 
skall fördelas över hela läroverk, inte enbart angå ett fåtal engagerade individer. 
Skolledare/rektor och en koordinator framställs i bakgrunden som nyckelpersoner för att 
möjliggöra denna process genom deras befogenheter respektive överblick och relationer till de 
involverade. Genom djupintervjuer har fyra nätverksdeltagare och en Skolkoordinator, fått ge 
sin syn på vilka framgångsfaktorer de anser förekomma. I resultatet framkom att fördelningen 
inte upplevs föreliggande, att skillnader råder mellan miljön i nätverket och på skolan samt att 
personligheter/egenskaper framför bestämda tjänster och befattningar är framgångsfaktorer. 
Att verkligt mandat ges till kontaktpersonerna från skolledningen är likaledes en 
framgångsfaktor, det räcker inte att få avsatt tid till nätverksdeltagande, utan verkställandet av 
konceptets innehåll måste få tillåtelse genom mandatet. Studien har också visat att 
förändringsarbetets stadium påverkar vilka befattningar och egenskaper/personligheter som 
kan betraktas som betydelsefulla, varför det förefaller viktigt att synliggöra stadierna innan 
kompetens, befattningar och egenskaper/personligheter diskuteras.   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hälsofrämjande skola/skolutveckling, nätverk, framgångsfaktorer, 
möjliggörande, engagemang, eldsjäl, stadium 
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Abstract 
 
A network is a flat organisation that is increasingly being implemented. In 2000 a network for 
Health Promoting Schools was started in Skåne, Sweden, the purpose of which was to kick 
off, support and develop health promoting processes in elementary schools. Contact persons 
were selected, their task being to assume responsibility in their respective rural districts for 
the issues concerned. The main idea behind Health Promoting Schools is that this work is to 
become the whole school’s concern, enlisting all, not just a few committed individuals. In the 
background section of this thesis the principal and a coordinator are described as key persons, 
with the principal having the authority, while the coordinator has a comprehensive overview 
of those involved in the network and her relations to them. Through in-depth interviews, the 
factors that four network participants and the school coordinator attribute to the success of the 
network were discerned. The results of the interviews show that it was difficult to involve all 
personnel in the work of the network, that differences exist between the network environment 
and the school environment, and that it is the personalities/characteristics, rather than certain 
jobs or positions in the school environment, that contribute to the success of the network. 
Genuine authorisation, given by school boards, is an important factor for success. It is, in 
other words, not enough to provide time for attendance at network meetings, rather 
participants need to have the authorisation to implement the ideas and strategies associated 
with health promoting processes. The study shows that building and maintaining a network 
involves different stages and that different positions and personalities/characteristics are of 
significance at these stages. This finding is of importance as it clarifies the need to focus on 
the different stages of development, when building and maintaining networks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Health Promoting Schools, network, optimal conditions for success, facilitation, 
commitment, dedication, different stages of development 
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1. Förord 
 
Med detta förord vill jag först och främst rikta ett stort tack till de intervjupersoner som 
genom att förmedla sina åsikter och dela med sig av sina erfarenheter, möjliggjort studien. Jag 
vill också prisa min handledare Mina O’Dowd, som har varit och är en idéspruta av sällan 
skådat slag och hon har därutav främjat progression och variation samt omöjliggjort 
stagnation. Även bihandledaren Göran Ejlertsson, förtjänar att bli prisad för sina användbara 
förslag. Glenn Carlbark bör också uppmärksammas, som genom sitt deltagande i 
handledningsgruppen och som den flitiga telefonkonversatör han är, har fungerat som ett extra 
bollblank när så har behövts, vilket eventuellt möjligtvis kan betraktas vara icke abderitiskt. 
Avslutningsvis vill jag ävenledes rosa de som under och i anslutning till opponeringen kom 
med värdefulla och intressanta synpunkter, något som rimligtvis bör ha förbättrat uppsatsens 
kvalité.            
 
Kristianstad våren 2004 
Joel Hedegaard  
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2. Inledning       
 
Idag äger stora förändringar rum inom näringsliv och offentliga organisationer och någon 
permanent belägenhet bedöms inte vara nära förestående. Härav ställs krav på flexibilitet inför 
de ombildningar som snabbt växer fram. Rapida förändringar medför att förutsägbarheten 
minskar och det kan närmast betraktas som en omöjlighet att förutspå den kompetens som 
framtiden kräver (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Skolan är en av dessa organisationer som under 1990-talet genomgått en rad förändringar som 
på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, förändrat elevernas hälsa. Det är nästintill omöjligt 
att veta exakt hur de påverkat men en del av förändringarna är av sådant slag att de tillhör 
riskfaktorerna för barns hälsa. Ansvaret för skolan har i omfattande skala decentraliserats till 
kommun- och skolnivå. Kraven på måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet i undervisningen 
är tydligare än tidigare och ett utökat ansvar vilar nu på kommunerna att eleverna verkligen 
når de eftersträvansvärda resultaten och de uppställda målen. Majoriteten av Sveriges barn 
och ungdomar känner sig friska, är nöjda med sina liv och trivs i skolan. Dock minskar 
skoltrivseln med stigande ålder och en skillnad mellan flickor och pojkar, där de sistnämnda i 
större utsträckning är nöjda med sina liv och sin skolgång, kan förnimmas. Det som i första 
hand oroar när det gäller barns och ungdomars hälsa är den ökade förekomsten av psykiska, 
sociala och psykosomatiska problem där den ökade placeringen av unga utanför familjen är en 
indikator på detta. Den ojämlika hälsans fördelning är likaledes ett område som prioriteras. 
Hälsans bestämningsfaktorer fördelar sig inte slumpmässigt utan hälsa, livsstil, livsvillkor och 
levnadsvanor skiljer sig mellan olika grupper av individer. Samhällsmiljö, klass, kön och 
etnisk/utländsk bakgrund påverkar redan idag hälsan i relativt stor utsträckning och tycks få 
allt större betydelse då den ekonomiska, sociala och etniska segregationen i samhället tilltar. 
Skillnaderna uppenbarar sig såväl mellan som inom skolor (Myndigheten för skolutveckling 
& Folkhälsoinstitutet 2003).  
 
För att möjliggöra en ökad förutsägbarhet inför framtiden är det viktigt att utveckla en kanal 
där det ges en möjlighet att få tillgång till andras kompetens. Ett exempel på en sådan kanal är 
nätverk som kan definieras som en decentraliserad organisation, bestående av en mängd 
gruppsammanslutningar som sammanbinds med varandra av och genom resursberoende 
(Ljungberg & Larsson, 2001; Sjöblom 2002).  
 
Nätverket har på senare år blivit något av en folkrörelse, att involvera, samarbeta och utbyta 
erfarenheter med allehanda aktörer anses i det närmaste som en förutsättning för att nå 
framgång. Förtroende mellan dessa aktörer kan skapas genom att organisationen i regel är 
platt, utan hierarkisk ordning, vilket också kan möjliggöra att information och lärande ständigt 
är i cirkulation inom nätverket (Fadeeva, 2002; Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001).    
 
Ett nätverk som på senare år har utvecklats är det Europeiska hälsoprojektet, The European 
Network of Health Promoting Schools (ENHPS) som startades 1992 på initiativ av 
Europarådet, EU och Världshälsoorganisationens Europakontor. Rådande premisser för ett 
lands deltagande i detta nätverk är att projektet är förankrat på högsta nivå inom såväl skol- 
som hälsodepartement. Kärnan i projektet är att hälsofrågorna inte bara ska angå 
elevvårdspersonal och ett fåtal engagerade personer på skolan, utan all personal och alla 
elever och föräldrar får vara med och bygga upp och vara delaktiga i arbetet mot en 
Hälsofrämjande skola/Hälsofrämjande skolutveckling (Folkhälsoinstitutet, 1997; Swart & 
Reddy, 1999).  



 8

Hälsofrämjande skola/skolutveckling kan förklaras som ett stöd för och främjande av fysisk 
och psykosocial hälsa i hela den vardagliga lärande miljön. Skolans anda, relationerna mellan 
lärare och elev, skolpersonalens trivsel, elevers inflytande och ansvar, elevhälsans arbete, 
samarbetet kring ämnesövergripande kunskapsområden, samarbetet med föräldrar är alla 
områden som ryms inom konceptet (Folkhälsoinstitutet, 1997; Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). 
 
I Skåne startades ett nätverk för Hälsofrämjande skola/skolutveckling 2000, då fyra 
skolkoordinatorer tillsattes och fick de fyra gamla sjukvårdsdistrikten som respektive 
arbetsområde. Deras uppdrag var att få igång, stödja och utveckla grundskolorna i de 33 
skånska kommunerna som stödjande miljöer genom att skapa nätverk bestående av ett par 
representanter från varje kommuns barn- och ungdomsförvaltningar. Dessa så kallade 
kontaktpersoner blev ansvariga för utvecklandet av hälsofrämjande skolor i deras respektive 
kommuner. Nätverket utformades som ett stöd- och utvecklingsprogram vars syfte var att lära 
av varandra, fylla på kunskaper, lyfta fram och sprida goda exempel och driva 
verksamhetsutveckling i de fyra distrikten (Region Skåne, 2000).  
 
Nätverkets representanter och syfte presenterades ovan, således besitter vi redan nu viss 
kännedom om vilka som är företrädare för nätverket och vad som förväntas av dem. Det som 
emellertid kvarstår att besvara är hur nätverket har fungerat och framförallt varför. Det 
förefaller tämligen befogat att förutsätta att det mellan och inom de fyra distrikten och mellan 
och inom de 33 kommunerna, föreligger skillnader i hur långt de har kommit i sitt arbete med 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling. Med största sannolikhet finns det exempel på skolor där 
tankarna och visionerna har varit större än vad handlingarna och medlen tillåtit och som 
därmed inte riktigt lyckats med det de föresatt sig. Detta är dock inget jag står i begrepp att 
klarlägga utan jag ämnar istället synliggöra framgångsfaktorer som kan ligga till grund för hur 
välfungerande och effektiva nätverk har och kan skapas inom Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling. 
 
 

3. Syfte 
 
Syftet är att belysa framgångsfaktorer för nätverk inom Hälsofrämjande skola/skolutveckling i 
Skåne.   
 
 
3.1 Frågeställningar 
 

1. Hur ser framgångsfaktorerna beträffande intervjupersonernas befattningar ut? 
2. Hur ser framgångsfaktorerna i och runt konceptet Hälsofrämjande 

skola/Hälsofrämjande skolutveckling ut?         
3.   Hur fungerar nätverket som ett stöd? 
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4. Litteraturgenomgång 
 
Inledningsvis kommer barn och ungdomars hälsotillstånd i skolan beskrivas varpå skolans roll 
och den betydelse den har för det hälsofrämjande arbetet blir belyst. Därnäst beskrivs 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling i ett kort men dock, historiskt perspektiv, från dess start 
i Kanada på 1980-talet fram till idag. Närmast i följd beskrivs tre styrdokument för 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling, efterföljt av en redogörelse av Region Skånes 
nätverksstrategi, nätverkets syfte och vilka som ingår i det. Nätverkets nyckelpersoner 
gällande befattningar framläggs därefter och avslutningsvis presenteras betydelsefulla 
egenskaper/personligheter.  
 
 
4.1 Barn och ungdomars hälsa 
 
Färsk forskning kring svenska skolbarns hälsovanor har relativt nyligen presenterats av 
Danielsson & Marklund (2004). I studien, som omfattar cirka 4500 elever (11-, 13- och 15-
åringar), undersöks hälsan utifrån självuppskattad hälsa, symptom (somatiska och psykiska 
besvär), allmänt välbefinnande och kroppsuppfattning. Därutöver har levnadsvanor, sociala 
relationer och inställning till skolan studerats. Genom studiens omfattning både vad gäller 
kvantitet men framförallt bredd, ger den en explicit bild kring barn och ungdomars rådande 
tillstånd. Härav presenteras studien i tämligen omfattande skala.   
 
Det ges två relativt olikartade och därmed mycket intressanta bilder av hälsan bland svenska 
barn och ungdomar. Själva skattar de sin hälsa och livskvalitet som mycket god, däremot 
visar Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2001) upp mängder med exempel på att den faktiska 
hälsan, den sanna, objektiva och mätbara hälsan, blir allt sämre.  
 
Den självuppskattade hälsan är en mycket viktig och god indikator på en människas 
nuvarande hälsotillstånd samtidigt som den kan ge en bra fingervisning gällande dennes 
framtida vigör. Den självuppskattade hälsan omfattar inte bara frånvaro av sjukdom utan ger 
en mer holistisk bild, det vill säga den undviker att negligera de psykiska och sociala 
aspekterna av hälsan. Majoriteten av skolbarnen tycker att de har en bra hälsa även om 
andelen som tycker att de har en mycket bra hälsa minskar ju äldre de blir. Det är framför allt 
flickorna som, när de skattar sin hälsa, i högre utsträckning, blir mer negativa i takt med 
stigande ålder (a.a.). 
 
Gällande symptom är andelen skolbarn som har flera psykiska besvär högre än motsvarande 
andel vad gäller de somatiska besvären. Sett över tid har de somatiska och psykiska besvären 
ökat bland både pojkar och flickor (a.a.). 
 
Ytterligare en dimension av hälsan är det allmänna välbefinnandet. I likhet med den 
självuppskattade hälsan inkluderar välbefinnandet de psykiska och sociala delarna av hälsan. 
Det allmänna välbefinnandet minskar med åldern och svenska barn och ungdomar säger sig 
må bättre, leva sundare och uppleva skolan mer positiv under mellanstadiet än under 
högstadiet, generellt sett. Dock påträffas en skillnad mellan pojkar och flickor även här, en 
skillnad som ökar alltmer med åldern. Flickor trivs i mindre utsträckning med livet än vad 
pojkarna gör i alla åldrar (a.a.).  
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Kroppens omformning är som mest intensiv under ungdomsåren och under puberteten ökar 
också den betydelse ungdomar tillskriver sitt yttre. Uppfattningen om kroppens utseende är 
viktigare än någon annan livsstilsfaktor för ungdomarna själva och dess betydelse ökar med 
åldern. Kroppsuppfattningen skiljer sig mellan åldrarna men på olika sätt hos pojkar och 
flickor. Andelen pojkar som tycker att de är för smala ökar med åldern medan pojkar som är 
nöjda med sin kropp minskar. På motsvarande sätt minskar andelen flickor som är belåtna 
med sin kropps utseende ju äldre de blir och andelen som tycker att de är för tjocka ökar. 
Detta ökade missnöje medför likaledes en större önskan om att förändra sin kropp bland barn 
och ungdomarna, framförallt bland flickorna där 15 procent av 13- och 15-åringarna uppger 
att de använder sig av någon form av metod för att gå ner i vikt (a.a.).  
 
Vad gäller levnadsvanor etableras såväl tobaks- som alkoholvanor i regel under 
högstadietiden. Flickor röker i högre utsträckning än pojkar, medan pojkar snusar i högre 
utsträckning än flickor. Glädjande i sammanhanget är att den totala tobakskonsumtionen gått 
ner framförallt bland pojkar men även till viss del bland flickorna och de svenska ungdomarna 
tillhör den ungdomsskara i Europa som röker minst. Däremot ökar användandet av såväl 
alkohol som narkotika och svenska ungdomar dricker i större utsträckning mer omfattande vid 
de tillfällen då förtäring sker än vad ungdomarna i de flesta andra Europeiska länder gör 
(a.a.).  
 
Den sexuella hälsan är en stor och viktig del av ungdomars sociala och personliga livskvalitet. 
Samtidigt som en hälsosam sexualitet handlar om att undvika sexuellt överförbara sjukdomar 
och oönskade graviditeter handlar det också om att främja den lustfyllda och trygga 
sexualiteten. I studien ställdes frågor till 15-åringarna om deras erfarenhet av samlag och på 
vilket sätt de skyddat sig. Resultaten visar att en fjärdedel av pojkarna och 31 % av flickorna 
någon gång haft samlag. Bland dem som haft samlag uppgav 82 % av dem att de använt något 
preventivmedel vid senaste samlaget för att undvika graviditet (a.a.). 
 
Inte bara vad man äter utan även hur man äter har betydelse för hur hälsan, tillväxten och 
intellektet utvecklas under barn- och ungdomsåren. Korrekt förtäring förebygger 
hälsoproblem såsom järnbrist, blodbrist, fetma, ätstörningar och karies. På längre sikt kan 
lidande till följd av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt benskörhet undvikas 
med hjälp av kosten. Att ha regelbundna matvanor är av stor vikt och framförallt frukosten 
framstår som en av de viktigaste måltiderna då den visat sig ha betydelse för hur mycket man 
orkar prestera under resterande del av dagen. Matvanorna försämras generellt med åldern och 
det är framförallt andelen som äter frukost som minskar, i synnerhet bland flickorna. Under 
helgerna ser måltidsmönstret något annorlunda ut såtillvida att det är färre som äter lunch på 
helgerna. Att äta frukost under lördag och söndag minskar precis som under veckorna i 
popularitet med åldern, särskilt bland flickorna (a.a.).  
 
Den fysiska aktiviteten framställs inte sällan som en allmän problemlösare av stora mått. Det 
har konstaterats att om man är i rapid kroppslig rörelse under en längre tid har det en positiv 
inverkan på flera kroppsliga funktioner och livskvaliteten skjuter i höjden per omgående. 
Andelen som är fysiskt aktiva minskar med åldern samtidigt som andelen som tittar på tv och 
använder datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med åldern. Pojkar är i högre utsträckning 
än flickor fysiskt aktiva samtidigt som det är de som i högre utsträckning står för majoriteten 
av stillasittandet (a.a.).  
 
I likhet med fysisk aktivitet har de sociala relationerna stor betydelse för hälsan. 
Ungdomsåren kännetecknas av att relationerna till vänner blir allt viktigare och de kan till viss 
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del verka som en form av substitut i de fall ungdomarnas relationer till sina 
familjemedlemmar är mindre goda. Gemensamt för pojkar och flickor är att de får svårare att 
tala med sina föräldrar samtidigt som de får lättare för att tala med vänner av motsatt kön ju 
äldre de blir. Pojkarna får även lättare att tala med bästa vännen och andra pojkar ju äldre de 
blir medan flickorna har lika lätt att prata med bästa vännen eller andra flickor i samtliga 
åldersgrupper (a.a.). 
 
Skolmiljön är viktig ur många aspekter då den har stor betydelse för hur eleverna trivs och 
mår. Elevernas erfarenheter från sin skola påverkar såväl deras självförtroende, utveckling 
som deras hälsovanor. Skoltrivseln minskar för såväl pojkar som flickor ju äldre de blir 
samtidigt som stressen över skolarbetet ökar för varje år som går. Vanligtvis är det flickorna 
som i större utsträckning än pojkarna känner sig stressade. I takt med att åldern stiger och 
kraven höjs sjunker märkligt nog det antal som säger sig kunna påverka sin skolsituation, ju 
äldre de blir, desto mindre delaktiga blir de. Det är färre som är med och bestämmer reglerna, 
organiserar aktiviteter på skolan samt tycker att reglerna på skolan är rättvisa. Pojkarna anser i 
högre utsträckning än flickorna att eleverna är med och organiserar aktiviteter på skolan (a.a.). 
 
Som tidigare nämnts är sociala relationer och socialt stöd en viktig del i människors liv. För 
elever i grundskolan finns olika grupper som kan ge olika typer av stöd och som delvis fyller 
olika funktioner. Stödet från lärare, som oftast är av formell karaktär, är mycket viktigt för hur 
det går i skolan. Andelen som upplever att de har stöd från lärarna minskar med åldern för 
såväl pojkar som flickor. Det är färre som instämmer i att deras lärare behandlar dem rättvist 
samt att de får extra hjälp då de behöver det. Till skillnad från relationer till lärarna är stödet 
från föräldrarna mer informellt och inte enbart specifikt för skolan. Majoriteten av eleverna 
upplever att de får hjälp av föräldrarna då de har problem i skolan och att föräldrarna 
uppmuntrar dem att vara duktiga i skolan. Det är dock färre ungdomar, även om det 
fortfarande är en majoritet, som instämmer i att deras föräldrar gärna kommer till skolan och 
pratar med deras lärare. Även relationerna mellan eleverna i klassen berördes i studien. 
Andelen pojkar och flickor som instämmer i att de trivs tillsammans i klassen och att deras 
klasskamrater är snälla och hjälpsamma minskar med åldern. Överlag är det i större 
utsträckning pojkarna som upplever sig vara accepterade av sina klasskamrater (a.a.). 
 
Mot denna bakgrund kan det vara lämpligt att redovisa vad skolans roll bör vara, enligt de 
myndigheter som ansvarar för verksamheten.  
 
4.2 Skolans roll 
 
Skolan har två huvuduppdrag; att främja barns lärande och att förmedla och förankra de 
värden som vårt samhälle vilar på hos eleverna. Dessa uppdrag beskrivs vanligen separat men 
genom de processer som sker inom skolans verksamhet binds de samman. Lärande-, 
värdegrunds- hälso- och jämställdhetsfrågor är exempel på enskilda områden som 
tillsammans utgör skolans grund. Genom att lyfta fram sambanden dem emellan konkretiseras 
en gemensam syn på lärande och utveckling, något som ökar elevernas möjlighet att nå målen 
genom att en helhet skapas. Hälsofrämjande skola/skolutveckling framhäver det generella 
hälsoarbetet, skapandet av en god lärande miljö där elever trivs och mår bra (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003).   
 
På det specifika planet utgör den enskilda skolan ett viktigt verktyg vad gäller specifik 
hälsoundervisning och hälsofrämjande åtgärder, mycket tack vare den höga grad av 
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påverkbarhet som påträffas bland eleverna. De erfarenheter studenterna förvärvar under sin 
studietid har mycket stor betydelse för deras hälsoutveckling också lång tid efter de lämnat 
skolan. Genom att erbjuda adepterna ett läroverk som aktivt arbetar med hälsofrågor och en 
skolmiljö som präglas av lustfylldhet ökar möjligheterna för studenterna att utveckla en 
positiv inställning till den formella utbildningen i allmänhet och till sin egen hälsa i synnerhet. 
(Lee, Tsang, Lee, To & Kwan, 2001).   
 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling kan betraktas som ett verktyg för att möjliggöra 
etablerandet av en atmosfär av den beskaffenheten. Att utveckla ett läroverk som aktivt jobbar 
med varierande hälsofrågor är en av dess hörnstenar (Turunen, Tossavainen, Jakonen, 
Salomäki & Vertio, 2000).  
 
Hälsan är mångfacetterad och därför finns det behov av många olika typer av interventioner 
och varierande tillvägagångssätt för att söka skapa psykisk, social och fysisk hälsa bland 
eleverna. Genom den holistiska syn på hälsan som präglar grundtanken bakom 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling och genom att fokusera på en utveckling av hela skolans 
miljö, kan konceptet bidra till förutsättningarna förbättras (Moon, 2000). 
 
 
4.3 Hälsofrämjande skola/skolutveckling – historik 
 
Begreppet Hälsofrämjande skola/skolutveckling myntades första gången under 1980-talet och 
har sedan dess blivit ett etablerat koncept inom vilket främjandet av hälsa och välbefinnande 
ombesörjts (Inchley, Currie & Young, 2000).   
 
Sedan i början av 1990-talet har projektet ”Healthy Schools” bedrivits i British Colombia i 
Kanada, en vidareutveckling av skolans arbetssätt som utgår ifrån att hälsan är 
mångdimensionell. Denna kanadensiska modell har blivit en internationell förebild för hur 
barn och ungdomar aktivt och engagerat kan stärka sin hälsa. Europeiska hälsoprojektet, The 
European Network of Health Promoting Schools (ENHPS), startades 1992 på initiativ av 
Europarådet, EU och Världshälsoorganisationens Europakontor. Sverige kom med 1993 och 
projektansvaret tilldelades Folkhälsoinstitutet medan Skolverket och Svenska 
Kommunförbundet agerade samarbetspartners. För att få en så bred nationell spridning som 
möjligt inom projektet togs det i val av skola hänsyn till geografisk dispersion, tidigare 
erfarenheter av hälsofrämjande arbete, olika typer av bostadsområden och stad respektive 
landsbygd. Till en början byggdes nätverk upp kring dessa valda skolor, så kallade 
pilotskolor, med förhoppning om att det skulle inspirera och motivera till vidare engagemang 
inom arbetet med Hälsofrämjande skolor. Elva skolor valdes ut och deltog i pilotprojektet 
under åren 1994-1996, varpå en utvärdering gjordes för att samla in och kategorisera 
erfarenheterna projektet gett i syfte att främja fortskridandet av projektet. Med början 1997 
gjorde Folkhälsoinstitutet en samordnad och långsiktig satsning på skolan som arena för 
folkhälsoarbete. Satsningen ämnade stödja, stimulera och inspirera skolor till att satsa på ett 
långsiktigt arbete för att stärka skolans roll som stödjande miljö för hälsa (Folkhälsoinstitutet, 
1997; Lander, 1998). 
 
Idag har Myndigheten för skolutveckling ansvaret för Hälsofrämjande skola/skolutveckling. 
Tack vare ansvarsförflyttningen har konceptet bytt namn från Hälsofrämjande skola till 
Hälsofrämjande skolutveckling, dock används ofta dessa båda begrepp tillsammans 
fortfarande (Myndigheten för skolutveckling, 2003). I uppsatsen kommer därför namnet 
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Hälsofrämjande skola/skolutveckling att användas genomgående, då författaren inte har för 
avsikt att frångå det språk som konceptets ansvarande myndighet nyttjar.  
 
 
4.4 Styrdokument för Hälsofrämjande skola/skolutveckling 
 
Varje enskild skola äger frågan hur de vill jobba med att få till stånd en hälsofrämjande 
skolutveckling, däremot finns dokument som kan anses vara en form av styrmedel och 
uppmuntran för skolorna till att börja arbeta med hälsofrämjande skolutveckling 
(Folkhälsoinstitutet, 1997).  
 
 
4.4.1 Från dubbla spår till elevhälsa utmynnande i Elevhälsopropositionen – 
hälsa, lärande och trygghet 
 
Skolans pedagogiska verksamhet och skolhälsovården tenderar att löpa bredvid varandra som 
på dubbla spår. Dessa dubbla spår kan leda till att vare sig generella eller individuella 
iakttagelser, som personal inom den pedagogiska verksamheten respektive skolhälsovården 
gör, påverkar skolans sammanhängande helhet till att bli bättre för eleverna och lärarna.  
Det är mycket svårt att särskilja undervisning från annan verksamhet i en skola eller från 
skolans atmosfär och miljö. All verksamhet och alla aktiviteter i skolan bildar tillsammans 
den miljö i vilken elevernas lärande och utveckling skall ske. Hälsoundervisningen som 
bedrivs på skolorna borde i mycket större utsträckning kanaliseras mot de mer övergripande 
etiska spörsmålen och mot att arbeta generellt hälsofrämjande snarare än informerande. Med 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling har man kommit långt i nytänkandet på detta område 
(SOU, 2000; SOU, 2001). 
 
Inom Hälsofrämjande skola/skolutveckling verkar man dels för att utveckla hela skolans 
vardag som en stödjande och främjande fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande, 
dels stärka och utveckla hälsoundervisningen. Med utökad hälsoundervisning förbättras 
möjligheten för att skapa sammanhang och att använda elevaktiva arbetssätt och metoder som 
ger såväl kunskap som utrymme för att arbeta med attityder och värderingar. Helhet och 
sammanhang är viktiga begrepp för att utveckla all undervisning, inklusive 
hälsoundervisningen. Med all önskvärd tydlighet visar det sig att någon eller några enstaka 
lektioner med lösryckt information om olika riskbeteenden inte har några påvisbara positiva 
effekter på beteenden (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
 
 
4.4.2 Hälsa 21 
 
I Världshälsoorganisationens policy om hälsa för alla på 2000-talet har de i 13:e målet föresatt 
sig att Europaregionens invånare skall ha fått ökade möjligheter att bo och verka i en 
hälsofrämjande miljö, såväl fysisk som social, i hem, i skolor, på arbetsplatser och i 
lokalsamhället till år 2015. Samma år skall minst 50 procent av europaregionens barn ha 
möjlighet att gå i hälsofrämjande förskolor och 95 procent i hälsofrämjande skolor, i enlighet 
med delmål 13.4. Vidare framhävs att alla barn bör ha rätt att undervisas i en hälsofrämjande 
skola som integrerar fysisk, social och emotionell hälsa hos elever, personal, familjer och 
samhälle (Världshälsoorganisationen, 1998).   
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4.4.3 Nationella folkhälsomål 
 
De nationella folkhälsomålen är indelade i elva målområden, varav samtliga ryms under det 
övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. De sex första 
målen rör de strukturella, samhälleliga faktorerna medan de fem sista gäller levnadsvanorna 
där individen och dennes sociala miljö står i fokus. Mål tre handlar om trygga och goda 
uppväxtvillkor. Här poängteras vikten av att koncentrera interventionerna till att förbättra de 
sociala villkoren för barnfamiljer, då en rad hälsoproblem såsom plötslig spädbarnsdöd, 
utsatthet för våld, rökning, fysisk inaktivitet och alkohol, i mycket större utsträckning drabbar 
barn som är socialt mindre gynnade. Denna ojämlikhet vad gäller barns hälsa är av ytterst stor 
betydelse, av den orsaken att hälsotillståndet under de första levnadsåren i stor omfattning 
determinerar hälsan under resten av livet. Andra stödåtgärder som tas upp är att förstärka 
barnomsorgen, en utbyggnad av föräldrautbildningen och att utveckla hälsofrämjande skolor 
(Ågren, 2003).       
 
 
4.5 Region Skånes nätverksstrategi för Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling 
 
I mars 2000, utsåg Region Skåne fyra skolkoordinatorer vars uppgift blev att få igång, stödja 
och utveckla grundskolorna i Skånes 33 kommuner. De fyra gamla sjukvårdsdistrikten 
utgjorde arbetsfält åt samordnarna som tillsammans med där hemmahörande aktörer hade till 
uppgift att verka för att skolornas vardagliga lärandemiljö skulle stärkas och utvecklas till ett 
stöd för främjandet av fysisk och psykosocial hälsa. Skolkoordinatorerna skickade ut 
erbjudande till Skånes samtliga kommuner om att utse personer som kunde arbeta med 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling. Nätverk bildades bestående av ett par representanter 
med olika befattningar, från respektive kommuns barn- och ungdomsförvaltningar. Dessa så 
kallade kontaktpersoner fick i sin tur, ansvar för utvecklandet av Hälsofrämjande 
skolor/skolutveckling i deras vederbörliga kommuner. Kontaktpersonerna fick mandat från 
sina respektive chefer att delta i distriktvisa och regionala utvecklingsprogram, 
utvecklingsdagar och tid avsattes för dem att arbeta med de aktuella folkhälsofrågorna. Dessa 
mandat nedtecknades i ett avtal mellan skolkoordinatorerna och kommunerna. Nätverkens 
syfte var att agera stöd och vara en hjälp vid verksamhetsutvecklingsarbetet i respektive 
kommun och bilda en form av kunskapscentral där kunskapen och lärandet cirkulerade och 
både nyttjades och förmedlades av deltagarna själva. I syftet framhölls även vikten av 
empirisk kunskap då nätverken även hade avsikten att lyfta fram och sprida goda exempel 
baserade på deltagarnas egna erfarenheter (Folkhälsobladet, 2000:01; Carlsson & Fredriksson, 
2002).  
 
 
4.6 Utvärdering av Region Skånes nätverk för Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling 
 
Albinsson & Björk (2003) genomförde en enkätutvärdering av nätverk för Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling i Skåne där de vände sig till samtliga kontaktpersoner. Nätverksarbetets process 
och kontaktpersonernas utbildning undersöktes.  Därutöver presenterade även en form av 
framgångsfaktorer och utvecklingsområden för nätverksprocessen. Fyra punkter framkom som 
särskilt viktiga: 
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• Att ett ”verkligt” mandat finns mellan ledning och nätverksdeltagarna, ett mandat som 
garanterar tillräckligt med tid och stöd för att kunna åstadkomma önskade förändringar.  

• Att nätverksdeltagarna får stöd av sina chefer och arbetskamrater. 
• Att erfarenhetsutbytet inom nätverket sker i reflekterande anda så att det inte enbart stannar 

vid att deltagarna blir bekräftade.  
• Att en samordnare med pedagogisk kompetens finns tillgänglig, vilken kan hjälpa till att skapa 

ovanstående förutsättningar och verka för ett öppet och tillåtande klimat.  
 
Mot bakgrund av Albinsson & Björks studie kan en redogörelse av nyckelpersonerna i 
nätverken ge en insikt om dessa personers relevans för nätverket och dess framgång.   
 
 
4.7 Nyckelpersoner i nätverken 
 
Allas kompetens är en värdefull tillgång i ett nätverk. Vad gäller nätverken för 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling anser Lahiff (2000) att man på grund av skolans 
organisatoriska beskaffenhet kan särskilja och framhålla vissa strategiska nyckelpersoner. En 
rektor/skolledare med medföljande befogenheter, har unika möjligheter att influera och skapa 
förutsättningar för att önskade förändringar skall komma till stånd. Genom att föregå med gott 
exempel, att helhjärtat stödja och prioritera visionen kring Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling kan övriga kollegiet inspireras och ledas i den riktning som anses 
önskvärd (a.a.).  
 
Även Myndigheten för skolutveckling och Folkhälsoinstitutet (2003), nämner rektorn som en 
nyckelperson. Rektorn/skolledaren leder skolans utveckling när det gäller inte bara arbetet 
med de ämnesövergripande kunskapsområdena utan även den lärande miljön. Rektors roll är 
avgörande för att samordningen av de ämnesövergripande kunskapsområdena skall fungera. 
All skolpersonal blir i bästa fall indragen i en process, som följs upp, utvärderas och utvecklas 
(a.a.). 
 
Vidare poängterar Lahiff att en samordnare är önskvärd. En person som har möjligheten att 
implementera projektet i skolan och utefter tillgängliga resurser integrera hälsofrågorna i 
skolans policy är särdeles viktig. Denna koordinator kan ses som lärosätets förbindelse med 
övriga samhället och där lokaliserade medaktörer. Genom sina relationer till samtliga 
involverade har koordinatorn en unik utgångspunkt, att med den överblick kring hela 
konceptet positionen ger, kunna samla alla inblandade till nätverksträffar (Lahiff, 2000). 
 
 
4.8 Egenskaper/personlighet 
 
Kompetens, engagemang, vilja och förmåga att vara pådrivande har visat sig vara viktiga 
förutsättningar för att få igång och vidmakthålla ett utvecklingsarbete. Det finns inget 
program för eller enkelt recept på lösning av de problem som uppstår i skolan. Det räcker till 
exempel inte med att lägga fram en ny och utmärkt metod för att lära barn läsa eller räkna, 
liksom det inte finns en enda metod att främja hälsa. Det framhålls att det lönar sig att leta 
efter alternativa lösningar, istället för att fastna för ”den rätta lösningen”. Det nya sättet att 
arbeta behöver passas in i varje skolas lokala kultur och infrastruktur. Det är därför som ett 
förebyggande program kan ge effekter i ett sammanhang, men när det sedan skall 
implementeras i ett annat lokalsamhälle eller skolkultur uteblir effekten. Samhället, eleverna, 
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skolpersonalen, föräldrarna är unika för varje situation. Denna kunskap är viktig att ha med 
sig i arbetet med implementering av olika förebyggande insatser (Myndigheten för 
skolutveckling & Folkhälsoinstitutet 2003). 
 
 
4.8.1 Professionell kompetens 
 
Forslund (1990) menar att det finns fem komponenter som påverkar den professionella 
kompetensen. Kunskapen om de mål som styr verksamheten man är aktiv inom är en viktig 
faktor liksom den etiska koden som innebär en kännedom om verksamhetens människosyn, 
förhållningssätt med mera. Vidare utgör den systematiska teorigrunden den professionelles 
”how to think about it”, ett antal, för organisationen och dess mål, passande teorier som bör ha 
hög relevans både i förhållande till yrkesmässiga arbetsuppgifter samt till de människor som 
berörs av dessa, inklusive en själv. En uppsättning av metoder, den professionelles ”how to do 
it”, är den fjärde komponenten som tillsammans med de tre föregående komponenterna 
påverkar den femte. Dessa fyra enheter bör ha tämligen omfattande beröringspunkter, i syfte 
att utveckla den personliga profilen, som fullgör samlingens komponenter. Den personliga 
profilen kan ses som en grundval, från vilken bakgrund till specifika handlingar och 
beslutsfattningar har sitt ursprung (Forslund 1990).  
 
 
4.8.2 Engagemang 
 
Engagemang är för människan något fundamentalt. Inom begreppet ryms en rad mänskliga 
beteenden såsom deltagande, inlevelse och känslomässig hängivelse. Att företa sig något i 
engagemangets anda borgar för att man också är motiverad att lägga ner kraft och energi för 
att fortsätta med aktiviteten man är involverad i då vi ofta har ett överflöd av energi för det vi 
är engagerade i. Det finns fyra huvudskäl till att vi engagerar oss. Det första är spontan glädje, 
med vilket menas att en nödvändighet för engagemanget är att man finner aktiviteten man 
engagerar sig i stimulerande. Det andra är spontan lojalitet, att starka band av välvillighet 
finns mellan den/de som utför aktiviteten och den/de som berörs av densamma. Likt det första 
skälet är de två sista något självcentrerade till sin natur. Förväntan av belöning, att 
engagemanget genererar en god självbild, beröm, makt med mera och slutligen undvikande av 
klander såsom uteslutning eller bestraffning, förlorad prestige eller status (Marks, 1977).  
 
 
4.8.3 Eldsjälar 
 
I utvecklings- och förändringsarbete omnämns eldsjälar tämligen frekvent. Svårigheter råder 
emellertid att närmare beskriva dessa väldiga entusiaster. I sin studie kring eldsjälar i 
arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete karaktäriserar Philips (1988) dem som pådrivande och 
att de drivs av ett brinnande och omfattande engagemang. Vidare menar han att människor 
som lägger ner mycket arbete, tid och omsorg i olika aktiviteter eller verksamheter utan att få 
ekonomiskt stöd, säkerligen har stor betydelse för samhället. Genom studien understryker 
Philips den avgörande roll eldsjälar inte sällan har på sina arbetsplatser för att förändring och 
förnyelse skall komma till stånd. Detta beroende på att de ofta har en förmåga att modifiera 
och applicera sina införskaffade erfarenheter i andra projekt. Andra egenskaper eller 
fallenheter som i studien flitigt tillskrevs eldsjälarna var bland andra deras förmåga till 
självständighet, att de i regel uppfattades som problemlösare, att de allt som oftast var öppna 
för nya erfarenheter och hade välutvecklade färdigheter för reflektion. Deras medarbetare såg 
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dem även som viktiga, drivande och inflytelserika. De negativa aspekterna var att eldsjälarna 
själva såg en konflikt i att samtidigt som de skulle vara en i gruppen, innehade de också rollen 
som påverkare av gruppen. Kring denna roll som påverkare och pådrivare, fanns det önskemål 
från eldsjälarnas sida, om att någon annan kunde driva de aktuella frågorna när entusiasternas 
besvikelse över uteblivna framsteg blev allt större och orken att fortsätta engagera sig därmed 
minskade. Det var just under dessa perioder som behovet av stöd och uppmuntran som störst. 
Även risken för utbrändhet nämndes som en potentiell effekt av ett särdeles omfattande 
engagemang, varför eldsjälen ofta upplevde sig ha ett behov av en mentor, både som 
samtalspartner och som någon att idka brainstorming med (a.a.).  
 
Likaså Jenner & Segraeus (1989) talar om risken för utbrändhet för dem som har lätt för att 
brinna för en uppgift. De menar att det är av stor vikt att eldsjälarna lär sig att skilja på ett sunt 
engagemang och ett utbrännande engagemang. Vidare ser de en fara med att de väldiga 
entusiasterna i sin iver tar på sig alldeles för mycket arbete. Härav föreslår de att varje 
aktivitet har två ansvariga personer. Att det finns en person, exempelvis en projektledare, med 
ett övergripande ansvar synes också vara viktigt gällande varaktigheten (a.a.). 
 
Philips (1988) studie belyste även eldsjälarnas arbetsuppgifter som bland annat bestod i att 
skapa arenor för samtal och öppen kommunikation, hitta expertis, utveckla kompetens hos 
andra och få människor att arbeta mot samma mål. De arbetade i huvudsak utifrån fyra 
metoder; innovativa, demonstrativa, deltagande och observerande. Den innovativa metoden 
innebar att en bestämd idé fanns och drevs vari eldsjälen själv hade en lärande roll. I den 
demonstrativa spreds och förmedlades idéer av eldsjälen, snarare än att denne engagerade sig 
i förändringsprocessen. Deltagande avsåg ett deltagande och stödjande i det gemensamma 
arbetet. Avslutningsvis den observerande där iakttagande och dokumenterande av arbetet 
genomfördes av eldsjälen utan att denne var djupt engagerad utan ackumulerade de iakttagna 
erfarenheterna för att i framtiden förmedla vidare (a.a.).  
 
 
5. Teoretiska utgångspunkter 
 
Inledningsvis behandlas gruppdynamik och sedan berörs olika former av arbetssituationer 
inom rammarna för krav, kontroll och stöd tätt efterföljt av ett stycke som handlar om 
bemyndigande, först Freires kamp för dess genomförande och därefter ett avsnitt med något 
mindre praktisk karaktär men likväl inom samma gebit nämligen Empowerment. 
Avslutningsvis anförs Hälsans mysterier (1991), åtminstone det som rör dess grundtankar 
närmare bestämt det salutogena perspektivet och KASAM.           
 
 
5.1 Förändring och utveckling inom grupper 
 
Livet inom en grupp av människor är alltid föränderligt, det som skiljer grupper åt är 
förändringens omfång och typ. En förutsättning för att åstadkomma förändring är att man har 
full förståelse för den kontext ur vilken förändringen uppstår. Gruppen måste ses i ett 
helhetsperspektiv där gruppen som helhet, subgrupper inom denna grupp, gruppmedlemmarna 
och deras känsla av grupptillhörighet uppmärksammas. Likaledes måste en medvetenhet 
finnas beträffande potentiella hinder såväl inom gruppen som mellan de olika subgrupperna. 
De ovannämnda elementen representerar både gruppens struktur och dess inrättning och utgör 
tillsammans de ramar som avgränsar förändringars omfattning (Kippenberger, 1998).  
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Lewin (1997) menar att det är spridningen och samspelet mellan aktörerna i gruppen som 
möjliggör sammansättningens förändring. Aktörerna var för sig kan ses som krafter som utgör 
enskilda element i gruppen och då dessa krafter samspelar med varandra bildas ett kraftfält. I 
huvudsak uppmärksammas två motsatta typer av krafter; de drivande och de återhållsamma. 
De drivande utgörs av ambition, mål, behov och rädsla och dessa kan antingen verka som 
krafter mot eller krafter bort från någonting. De återhållsamma verkar enbart för att motarbeta 
de drivande krafterna. Kraftfältet fungerar på ett sådant sätt att när krafterna på fältet (de 
drivande och de återhållsamma) har ungefär samma styrka, etableras jämvikt för mänsklig 
aktivitet. Ju starkare spänning inom kraftfältet, desto starkare sammanhang mellan individerna 
inom gruppen. För att förstå hur dessa motståndskrafter verkar är det nödvändigt att känna 
igen samspelet mellan individer och den grupp de tillhör. Alla grupper etablerar snabbt 
normer, värderingar och beteende. Även om individerna inom gruppen kan avvika från dessa 
kan de bara göra det till viss gräns. Olika kulturer accepterar olika grader av avvikelser, men 
det finns alltid en gräns för alla kulturer och alla grupper som, om den passeras av någon 
individ, tenderar att utesluta den eller de som passerat denna gräns. De flesta människor håller 
sig därför nära normerna, värderingarna och beteendena som gruppen förespråkar. Rutinerna 
och mönsterna inom en grupp är mer än resultatet av motståndarkrafter som verkar i ett 
kraftfält, de har ett värde i sig själva. Rutinerna och mönsterna blir positiva band som binder 
samman individerna med gruppens normer, värderingar och beteende (a.a.).         
 
Grupper i allmänhet och organiserade dylika i synnerhet, bör bestå av individer med olika 
karaktärsdrag. Om dessa organiserade grupper har ett eller flera gemensamma mål eller ett 
förenat syfte kan, trots individernas påtagliga skillnader, den spänning som skillnaderna utgör, 
stimulera, motivera och därmed även möjliggöra att de/dessa mål/målen eller syftet nås.   
Lärandet underlättas främst i en miljö där det råder en form av spänning mellan den 
omedelbara konkreta erfarenheten och den därpå följande reflektionen. Genom att föra 
samman de konkreta erfarenheterna gjorda av de lärande och den begreppsmässiga modellen 
bland personalen i en öppen atmosfär där input från varandras erfarenheter och perspektiv kan 
utmana och stimulera, har en lärande miljö uppkommit med anmärkningsvärd vitalitet och 
kreativitet (a.a.).  
 
 
5.2 Lärande genom erfarenheter – Kolbs inlärningscirkel 
 
Erfarenhet utgör både kontinuerlig startpunkt och mål i Kolbs inlärningscirkel. Först uppfattas 
en händelse av något slag, en erfarenhet skapas. Erfarenhetsfasen är sällan nämnvärt 
reflekterande utan fokus ligger på själva händelsen som sedermera genererar erfarenheten. 
Denna erfarenhet övergår i nästa stadium till ett reflekterande där tidigare erfarenheter 
integreras med den nya och en identifiering av diverse frågor uppkommer kring de 
erfarenheter man skaffat sig, dess utslag och effekterna av dem. Därefter sker en abstrakt 
begreppsbildning med hjälp av logik snarare än emotioner, söks svar genom generaliseringar 
kring en rad olika omständigheter för att skaffa erfarenheter bortom den ursprungliga 
erfarenheten. När den generella principen är införstådd är det sista steget att applicera denna 
allmängiltiga grundregel genom aktivt experimenterande i nya situationer inom 
generaliseringens räckvidd. Slutsatser dras och hypoteser ställs grundat på generaliseringarna 
som sedan prövas under nya förhållanden. Proberandet äger rum under nya omständigheter 
men genom processen som förelåg generaliserandet och experimenterandet har en möjlighet 
att förutse effekterna av prövningarna frambringats. Den nya förståelsen har omtolkats till 
förutsättningar om vad som förväntas inträffa och vilka handlingar som bäst lämpar sig då 
dessa förutsägelser inträffar. De nya omständigheterna i vilka experimenterandet utförs, är 
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praktiska till sin karaktär och ämnar integrera verkligheten och också generera nya 
upplevelser och erfarenheter som i sin tur, på en och samma gång, bildar såväl mål som 
startpunkt för kommande processer (Kolb, 1984). 
 
 
5.3 Krav, kontroll och stöd 
 
Näst efter hemmet är arbetsmiljön den miljö vi vistas mest regelbundet i. En arbetsplats 
organisation, ledning och relationerna mellan de anställda påverkar i stor utsträckning de 
anställdas hälsa och välbefinnande. Varje individ har en uppsättning av förmågor, åsikter, 
preferenser, fördomar och kunskaper som hon bär med sig. Arbetets uppläggning och ledning 
leder till reaktioner hos individen. Reaktionerna är varierande, vanligtvis delas de in i 
beteendemässiga, psykologiska och fysiologiska reaktioner. En beteendemässig reaktion är till 
exempel nedsatt prestation eller alkoholkonsumtion. En psykologisk reaktion kan vara oro 
eller koncentrationssvårigheter och blodtryckshöjning är exempel på en fysiologisk reaktion.  
Hälsans förutsättningar på en arbetsplats främjas genom att förbättringar av den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön äger rum. På senare år har psykiska, sociala och organisatoriska 
faktorer tillskrivits allt större betydelse för den arbetsrelaterade ohälsan. I takt med detta har 
också deltagandet i diverse stresshanteringskurser ökat, något som Jeding et al (1999) menar 
flyttar fokus från härkomsten till yttringarna. Individens sätt att hantera stress påverkar inte 
den psykosociala arbetsmiljön och därmed inte orsakerna till stress och ohälsa. Det är ofta 
genom att utlösa stress som en dålig psykosocial arbetsmiljö leder till ohälsa. Effekterna av en 
dålig psykosocial arbetsmiljö kan vara direkta och indirekta. Exempel på en direkt effekt är att 
lågt inflytande leder till lägre produktivitet medan en indirekt effekt är att dålig psykosocial 
arbetsmiljö leder till dålig hälsa som i sin tur leder till lägre produktivitet (Jeding, Hägg, 
Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 1999).  
 
Karasek & Theorell (1990) beskriver fyra typer av arbetssituationer som inkluderar de tre 
faktorerna krav, kontroll och stöd. Den första arbetssituationen är hög anspänning, där höga 
krav ställs samtidigt som det saknas förutsättningar och möjlighet att kontrollera och påverka 
arbetsförhållandena. Den andra är aktiv, där höga krav ställs samtidigt som det finns 
tillräckliga förutsättningar och möjligheter att kontrollera kraven. Tredje arbetssituationen är 
passiv, där låga krav ställs samtidigt som det saknas förutsättningar och möjlighet att 
kontrollera och påverka arbetsförhållandena. Den fjärde och sista är låg anspänning, där låga 
krav ställs samtidigt som man har förutsättningar och möjligheter för att kontrollera och 
påverka arbetsförhållandena (a.a.). 
 
Att vara utsatt för höga krav samtidigt som möjligheterna att påverka sin arbetssituation är 
små utgör en riskfylld kombination. Höga krav i arbetet ökar risken för psykosociala 
påfrestningar och besvär och ju större diskrepansen mellan höga krav och möjligheterna att 
hantera dem desto större kan risken antas vara. Med relativt stort inflytande över sin 
arbetssituation kan man dock delvis hantera även stora arbetskrav. Kraven kan då i dessa fall 
medverka till att göra arbetet stimulerande och utvecklande. Utöver kombinationerna 
höga/låga krav och liten/stor kontroll påverkar även det sociala stödet på och utanför arbetet 
hälsan och välbefinnandet (a.a.). 
 
Kraven på arbetsplatsen kan utöver att uppdelas efter möjligheten att påverka dem också 
klassificeras med hänsyn till art såsom fysiskt (hårt fysiskt arbete) eller psykiskt. Vidare kan 
psykiska krav även separeras i kvalitativa och kvantitativa krav. Exempel på kvalitativa 
arbetskrav är krav på uppmärksamhet, koncentration samt rollkonflikter i arbetet. Höga 
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produktionskrav eller antalet kunder som måste betjänas är exempel på kvantitativa krav. 
Kontroll över arbetet handlar om att ha ett inflytande över sitt arbete. Kontroll brukar delas in 
i uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande samt stimulans och utveckling. 
Uppgiftskontroll handlar om att själv kunna planera och lägga upp sin arbetsdag. Deltagande i 
beslutsfattande handlar om att kunna påverka organisationen kring arbetet, förändringsarbete 
och arbetstider. Stimulans och utveckling är den del som berör huruvida man har ett monotont 
arbete, möjligheter att lära sig något nytt samt ha ett problemlösande, kreativt inslag i arbetet. 
Stöd beskrivs som det sociala stöd som finns på arbetsplatsen. Man skiljer på stöd från 
arbetskamrater och överordnade samt emotionellt (någon som lyssnar till dina problem) och 
instrumentellt stöd (hjälp med arbetsuppgifter). De anställda klarar av högre krav om de 
samtidigt har en hög kontroll på arbetet. Det sociala stödet på arbetsplatsen leder till en ökad 
trivsel och ökad hälsa. Det finns även ett samband mellan stressrelaterade symtom och en 
kombination av höga krav, låg kontroll och ett svagt socialt stöd på arbetsplatsen (a.a.).   
 
 
5.4 Bemyndiga 
 
Det var Paulo Freire som genom sin kamp för de fattigas och förtrycktas sak i Brasilien på 
1960-talet började se och använda pedagogiken som ett vapen mot förtryck och ett medel för 
frigörelse och självstyrning. Deltagarna i den frigörande processen går från att vara passiva 
objekt till att bli medvetna subjekt (Egidius, 2000).    
 
Människan är aktiv, hon har i grunden stora inneboende värden och har kapacitet att utnyttja 
dessa om bara möjlighet till det ges. Den dialektiska processen ämnar förlösa och 
medvetandegöra de frigörande krafter, som varje människa har inom sig. Genom dialog och 
med en medvetenhet om världen och en förståelse för människans situation möjliggörs 
förändring och människan kan därigenom utvecklas till att bli verkligt mänsklig, att vara 
människa i världen. Den som vill ta människors vardag och praxis på allvar verkar för en 
befriande pedagogik. Befrielse i denna mening centraliserar människors handlande och 
reflekterande över världen. Målet för denna sorts kunskapssyn är att förändra världen och 
göra människorna medvetna. Den som verkligen tar befrielsen på allvar måste förkasta den 
traditionella synen på lärande som något att förmedla där de lärande betraktas som "behållare" 
eller "förvaringsutrymmen" där kunskaper skall förvaras. Denna syn på undervisning innebär 
att undervisningen blir en akt av insättning, där de lärande är banken och pedagogen den som 
sätter in och förmedlar kunskap. Freire menar att detta synsätt rent av kan vara förödande. För 
att nå målet medvetna människor och en medveten världsuppfattning krävs kvalitativa 
dialogrelationer. Dessa är oumbärliga för att de handlande pedagogerna och de lärande i 
samarbete skall kunna uppfatta samma kunskapsobjekt och medvetenhet om världen och 
samhället. Denna syn på lärande indikerar att kunskap ständigt är en rörelse framåt. I den 
öppna dialogen mellan pedagogen och de lärande stimuleras nyfikenhet och reflektion. De 
lärande är ständigt beredda att ta tillvara kunskapen som en utmaning att utveckla och 
förändra. Detta dialektiska förhållande till kunskap, som är nödvändigt för ett växelvis 
samspel mellan pedagogen och de lärande i dialog med varandra, skapar nya kunskaper för 
medvetenhet om olika fenomens natur. Delaktighet och medansvar blir ledstjärnorna i 
dialogen. Genom den kritiska dialogen utvecklas människan. De kunskaper som är föremål 
för reflektion bildar en helhet, som utvecklar medvetenhet och medvetet konstruerade och 
reflekterade handlingar (Freire, 1972). 
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Att medvetandegöra och stärka tilltron till den egna förmågan, den egna kunskapen och 
kompetensen kring den egna förmågan, är centrala inslag i Empowerment (Svederberg, 
Svensson & Kindeberg, 2001).  
 
Bing (2003) beskriver empowerment som en process som bryter vanmakt till vardagsmakt. 
Empowerment står i kontrast till paternalism som utgår från över- och underordning i 
samhället och människor emellan. Jämlikhet är nyckelordet i empowerment, inte bara som 
motkraft till expertvälde utan som ett bemödande och ett sökande efter social mobilisering 
och kollektivt engagemang. För att möjliggöra detta erfordras kunskapsmässig medvetenhet, 
känslomässig klarhet samt vilja och möjlighet att agera. De nyss nämnda egenskaperna kan 
förkroppsligas genom eldsjälen, fixaren och påtryckaren (a.a.).    
 
Empowerment består av fem centrala komponenter; kontroll, kompetens, självförtroende, 
bidragande och deltagande. Med kontroll menas att individen finner att hon kan påverka 
omgivningen snarare än att hon är ett offer för omständigheterna. Kompetens innebär 
förmågan att kunna genomföra handlingar på ett tillfredsställande sätt. Självförtroende är en 
uppfattning av inre styrka och självkänsla. Bidragande betyder att man upplever sig själv som 
en resurs, att man besitter värdefull kunskap att delge sin omgivning. Deltagande innebär att 
individen har tagit steget till att se sig själv i ett större sammanhang och i ett vidare perspektiv 
(Raeburn & Rootman, 1998).  
 
Genom empowerment möjliggörs en identifiering av utvecklingsområden och utvecklandet av 
förmågan och självförtroendet att på ett tillfredställande sätt hantera påfrestningar (Naidoo & 
Wills, 2000). 
 
 
5.5 Det salutogena perspektivet och KASAM 
 
Istället för att fokusera sin energi och kraft på vilka bakomliggande orsaker det finns till att 
människor blir sjuka riktar det salutogena perspektivet uppmärksamheten på varför och hur 
människor trots svårigheter och risker förmår hålla sig friska och uppleva livskvalitet. Istället 
för att klassificera människor på det gängse sättet, som friska eller sjuka, söker det salutogena 
perspektivet se var människan befinner sig på ett mångdimensionellt kontinuum från ohälsa 
till hälsa. När medvetenheten om detta kontinuum existerar medför detta i sig att en person 
lättare sätter sig in i ett sammanhang där hälsa eftersträvas, istället för att stigmatisera sig 
själv som antingen frisk eller sjuk. Med synsättet att två diktomiserade poler utgör respektive 
tillstånd finns en risk att tänkandet koncentreras kring en av dessa två poler och möjligheterna 
till att förflytta sig inom detta kontinuum mot hälsa negligeras (Antonovsky, 1991).  
 
Inom det salutogena tänkandet bestäms förmågan, att på ett tillfredställande sätt hantera livet 
och uppleva en känsla av friskhet, till mycket stor del av KASAM (känsla av sammanhang) 
som är en egenskap, ett speciellt sätt för individen att handskas med stimuli. Personer med 
stark KASAM mobiliserar känslomässiga, kognitiva och materiella resurser för att hantera 
diverse påfrestningar i livet (a.a.). 
 
KASAM innehåller tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning stimuli uppfattas som gripbara, som ordnad, 
strukturerad och sammanhängande information. En människa med hög känsla av begriplighet 
förväntar att de olika situationer och problem hon kommer att möta i framtiden är 
förutsägbara eller i den mån de kommer som överraskningar åtminstone går att ordna och 
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förklara. Även om personer med hög känsla av begriplighet utsätts för svåra omständigheter, 
exempelvis misslyckanden eller svår mobbning, förmår dessa göra belägenheterna begripliga 
(a.a.).  
 
Hanterbarhet kan definieras som måttet på huruvida adekvata resurser finns till förfogande, 
för att möta de olika krav som uppkommer. Att ”resurser står till ens förfogande” kan syfta på 
resurser som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra närstående såsom ens 
äktenskapspartner, nära vän eller Gud. Även traditionella auktoriteter såsom en partiledare 
eller en läkare, kan vara en resurs att tillgå. Hanterbarhet leder till att känslan av att vara ett 
offer för omständigheterna eller att livet är orättvist reduceras. Olyckliga saker sker 
otvivelaktigt i livet men då de äger rum kan man med hjälp att en hög känsla av hanterbarhet 
reda sig och finna möjligheter att lämna det påfrestande tillstånd man hamnat i (a.a.). 
 
Begreppet meningsfullhet är motivationskomponenten. Det innebär en känsla av att livet har 
en innebörd, en del av kraven som finns i livet är värda engagemang och hängivelse. 
Utmaningar betraktas som något positivt, något som välkomnas. Då personer innehavandes en 
hög grad av meningsfullhet får utstå svåra prövningar i livet drar de inte sig från att 
konfrontera utmaningen, utan är inställd på att komma igenom den och på så sätt hitta och 
bevara känslan av meningsfullhet (a.a.).  
 
 

6. Material och metod 
 
Denna del består av fem avsnitt. I det första lägger jag fram min valda metod, varefter jag i 
nästa avsnitt beskriver datamaterialets bearbetning och analys. I de därpå följande avsnitten 
resoneras det kring reliabilitet och validitet, förförståelse och slutligen berörs etiska spörsmål. 
Min förhoppning med detta metodkapitel är att uppsatsens struktur och 
undersökningsförfarande kommer att tydliggöras ytterligare. 
 
 
6.1 Val av undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod  
 
Man skiljer på två specifika vetenskapliga undersökningsmetoder, kvalitativa och 
kvantitativa. Exempel på kvalitativa metoder är deltagande observation, djupintervju, 
hermeneutik, fenomenologi med mera. De kvantitativa metoderna utgörs av empirisk 
observation, experiment och statistik (Starrin & Svensson, 1994).  
 
Albinsson & Björk (2003) genomförde en kvantitativ utvärdering av nätverket för 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling i form av en enkätstudie. Studien inkluderade nätverkets 
samtliga kontaktpersoner och uppvisade härvidlag en spännvidd av beskrivningar. Min studie 
kan i det närmaste betraktas som ett komplement till ovannämnda utvärdering samt en 
fördjupning av de aspekter av utvärderingen som påkallade behovet av att vidare belysas. 
Denna studies föresats är att fem utvalda individer skall få möjlighet att ge sin syn på vad som 
har utgjort och utgör ett slagkraftigt nätverk och vad som, i deras fall, har fungerat och varför. 
Således är min intention att ge ett antal exempel snarare än generalisera, subjektiviteten anser 
jag därför vara önskvärd. Härav valdes en kvalitativ ansats i form av intervju.  
 
Forskningsintervjun är en specifik form av samtal som syftar till att skildra och förstå 
intervjupersonernas upplevelser av det som undersöks. Genom samtal åskådliggörs 
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erfarenheter, känslor och förhoppningar och genom detta kan en kännedom om andra 
människor utvecklas. Intervjun kan med noggrant planerade och väl ställda frågor 
tillsammans med ett lyhört lyssnande generera kunskaper som är grundligt prövade (Kvale 
1997). 
 
Samtliga intervjuer var djupintervjuer, vilka kan beskrivas som intervjuer som inte följer ett 
standardiserat frågeschema utan har en friare form. Denna fria form genererar inte sällan stora 
mängder datamaterial som tar mycket tid i anspråk både i genomförandestadiet och 
följaktligen även under tolknings- och analysdelen. Dess syfte är att djupare belysa en fråga 
än man vad man exempelvis kan göra genom en enkät eller genom en kortare mer 
standardiserad intervju. För att nå detta syfte är det viktigt att en god kontakt utvecklas mellan 
intervjuaren och den intervjuade (Merton, Fiske & Kendall, 1990). 
 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser i början av december 2003 och 
var av halvstrukturerad karaktär. En bandspelare användes vid utförandet av frågesamtalen 
som tog i genomsnitt 90 minuter att fullfölja. Intervjuutskrifterna skrevs med enkelt 
radavstånd och efter att majoriteten av de för sammanhanget ovidkommande utfyllnadsorden 
och diverse märkliga läten ifrån intervjupersonerna (ibland) och intervjuaren (i regel) 
negligerats under transkriberandet, kvarstod cirka 100 sidor datamaterial. Kvale (1997) menar 
att utfyllnadsord och allehanda ljud fyller en stor funktion under själva intervjun, tillsammans 
med kroppsspråk förstärker de meningen i interaktionen mellan den intervjuade och 
intervjuaren. Däremot blir de betydelselösa i utskriften och behöver således inte skrivas ut 
(a.a.).  
 
Under första intervjun (provintervjun) gjordes urvalet för tillkommande intervjupersoner av 
den intervjuade. Tack vare sin tjänst som Skolkoordinator kan det betraktas som troligt att 
denne med sin kompetens och erfarenhet på området, i betydligt högre grad än jag själv, hade 
goda förutsättningar att utse ytterligare lämpliga intervjupersoner. Härav begränsades urvalet 
från cirka 120 (totala antalet kontaktpersoner) till ungefär 30 (antalet kontaktpersoner i varje 
distrikt). Skolkoordinatorn ansåg sig nämligen ha en bättre kännedom om de kontaktpersoner 
som denne arbetat tillsammans med under tre år och därför lättare kunde genomföra 
selektionen. Urvalet skedde genom att fyra personer valdes ut bland de 30 kvarvarande 
kontaktpersonerna. Dessa fyra selekterades, dels på grundval av personernas förmåga att 
bidrag till kunskap rörande uppsatsens syfte och frågeställningar och dels på grundval av 
deras olika befattningar, såsom utvecklingsledare, rektor, biträdande rektor och lärare. 
Urvalets syfte var att tillförsäkra att personer som var i besittning av kunskap om nätverkets 
framgångsfaktorer kom till tals samt att personer med olika befattningar skulle bidra med sina 
respektive perspektiv utifrån sina ”positioner” i nätverket och i skolan. Detta gjordes för att 
tillförsäkra att den bilden som förmedlas i uppsatsen är tillförlitlig, det vill säga att den 
representerar en generell bild av skeendet sett från olika perspektiv.       
 
 
6.2 Bearbetnings- och analysmetod 
 
Väl genomförda transkriberades intervjuerna varpå en meningssökande tolkning 
genomfördes. Tolkning kan ses som en grundläggande metod för att finna mening och få en 
större kunskap om helheten än vad som ges av de enskilda delarna (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2001).  
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Bearbetningsprocessen kan genomföras på många olika sätt och är därför svår att beskriva 
kortfattat, därutöver finns ingen bestämd metod för hur man går tillväga varför det är viktigt 
att vara så informativ och beskrivande som möjligt (Patel & Davidsson, 1994).   
 
Inledningsvis lästes de fem intervjuutskrifterna igenom var för sig. Analysen var datadriven 
snarare än teoridriven och nästa steg blev att selektera ut nyckelord i varje enskild intervju. 
Dessa nyckelord berörde såväl syfte och frågeställningar som den mening jag fann bakom de 
av intervjupersonerna uttalade orden. Därefter återgicks det till de meningar som nyckelorden 
inledningsvis var hemmahörande i, detta för att få bättre förståelse för orden genom att se dem 
i sitt ursprungliga sammanhang. De hela meningarna, vari nyckelorden ingick, genomgick 
därefter ännu en selektering där de mest passande meningarna valdes ut och därpå 
kategoriserades. Kategorierna var tre till antalet och i detta skede togs ingen egentlig notis om 
från vilken av intervjuerna meningarna ursprungligen härstammade ifrån. Dock belades 
meningarna med olika färger beroende på sitt ursprung för att lättare kunna återgå till 
intervjuerna och se meningen i sitt från början ”rätta” sammanhang. Kategorierna utmynnade 
så småningom i teman, bestående av ett antal transkriberande tankar, som enskilt och 
tillsammans ämnar belysa intervjupersonernas tänkesätt kring studiens syfte och 
frågeställningar.    
 
 
6.3 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas att man som forskare skall bedöma hur pålitlig den undersökning man 
genomfört är. En undersökning med hög reliabilitet innebär att framtida undersökningar kan 
genomföras upprepade gånger på motsvarande respondenter med ungefär identiska resultat 
(Halvorsen, 1992).  
 
Bryman (1997) tar avstånd från att bedöma kvalitativa studier utifrån reliabilitet och validitet. 
Han anser att dessa begrepp främst hör samman med kvantitativ forskning då de härstammar 
från en positivistisk tradition och därmed inte kan överföras till en kvalitativ kontext utan 
vidare. Även Kvale (1997) har en något ambivalent uppfattning rörande dessa begrepp och 
menar att en ökad reliabilitet å ena sidan minskar godtycklig subjektivitet men å andra sidan 
riskerar unikheten att förkastas och kreativiteten att motverkas om en mycket stark tonvikt 
läggs på reliabiliteten. Emellertid är ovannämnda nackdelar inget som bör avhålla forskaren 
från att diskutera sanningsvärdet i och giltigheten med sina studier (a.a.).  
 
Reliabiliteten kan kontrolleras genom att använda sig av flera uttolkare (Kvale, 1997). Under 
dataanalysen i resultatet nyttjades tre uttolkare, förkroppsligade av, utöver mig själv, min 
handledare och en individ i handledningsgruppen. Härav torde reliabiliteten öka genom att 
materialet granskats av oberoende personer som hela tiden förhållit sig kritiska till såväl 
innehållet som till mina tolkningar. Härvidlag minimeras riskerna för övertolkning och 
tillsammans har vi tre omsider enats om de slutgiltiga tolkningarna och de efterföljande 
kategorierna.  
 
Även det faktum att intervjupersonerna kan betraktas som tämligen heterogena rörande 
befattning, ökar reliabiliteten. Deras beröringspunkter är nätverket, men som tidigare nämnts 
varierar deras tjänster från utvecklingsledare och rektor till biträdande rektor, lärare och 
skolkoordinator. De tillfällen då samstämmighet föreligger dem emellan, renderar 
befattningarnas variationsvidd en större övertygelse och tyngd.   
 



 25

Validitet avser en undersöknings giltighet, om den mäter det som den avser att mäta, om så 
inte är fallet så störtar hela syftet samman (Halvorsen, 1992).  
 
De frågor jag ställer mig med hänsyn till validiteten i min studie är om intervjufrågorna som 
nyttjats varit adekvata, om följdfrågorna som ställts varit väl anpassade. I samband med 
resultatredovisningen och diskussionen har jag kunnat konstatera att frågorna har besvarat det 
de ämnade att besvara, de bör följaktligen ha varit adekvata genom att syftet och tillhörande 
frågeställningar kunnat besvaras utifrån intervjumaterialet. Olika aspekter som respondenterna 
berör kan givetvis följas upp mer ingående än vad som gjort men det är ett faktum som 
konstaterats i efterhand.  
 
Jag har genomfört en kvalitativ studie och sökte den individuella erfarenheten. Min avsikt var 
alltså inte att utifrån intervjudatan söka generalisera det som framkommit. Därmed inte sagt 
att resultatet inte har någon giltighet. Enligt Fadeeva (2002) är nätverk idag mer regel än 
undantag och dess yttre struktur är densamma oavsett vilken verksamhet den kretsar kring. 
Likaså genomförs utvecklingsarbete oupphörligen och förändringens varaktighet beror till stor 
del på deltagarnas egenskaper och befogenheter.       
 
 
6.4 Förförståelse 
 
Förförståelse är ett central begrepp i hermeneutiken som en slags grundläggande förutsättning 
för alla former av förståelse. Det är inte möjligt att lära sig någonting av och om tillvaron om 
man inte börjar i någon slags förförståelse. När en forskare ställs inför en ny företeelse 
aktiveras den form av förförståelse som kan rikta tankarna mot det som ska undersökas. Detta 
innebär att vi egentligen inte kan känna till "verkligheten" utan bara den vi tolkar med hjälp 
av vår förförståelse. Det är dock viktigt att forskaren verkligen vill utmana sina fördomar, 
genom att aktivt söka efter något som bestrider dem (Ödman 1979). 
 
Nuets erfarenheter bedöms utifrån tidigare erfarenheter och framtidsföreställningar. Allt 
lärande sammanbinds av dåtid, nutid och framtid, det vi en gång har lärt oss används som 
utgångspunkt för det framtida lärandet (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). 
 
De förkunskaper jag har påverkar sättet att se på information som framkommer under studiens 
gång, det går aldrig att frikoppla oss från den ryggsäck som vi bär på. Hur neutral jag än 
försöker vara under intervjuerna och då jag tolkar materialet, så påverkar mina erfarenheter 
resultatet. Jag kan vara förblindad av min förförståelse så att vissa viktiga avvikande aspekter 
missas. En omedveten önskan att studien skall utmynna i ett positivt resultat kan även utgöra 
problem och ge en förskönad version. Det går inte att sticka under stol med att jag i grunden 
har en positiv syn på Hälsofrämjande skola/skolutveckling och således kan betraktas som 
tämligen partisk. Dock har inte studiens syfte varit att bedöma huruvida detta koncept anses 
framgångsrikt eller inte, utan med min förförståelse och ihärdig litteraturläsning har jag 
förutsatt att framgångsfaktorer existerar och intresset har istället riktats mot hur dessa 
framgångsfaktorer utvecklas och vad som gör nätverket bärkraftigt. Härav betraktar jag min 
partiskhet som föga problematisk. Därutöver kan de två extra uttolkarna en än gång nämnas 
som utifrån sin förförståelse bedrev intensiva överläggningar gällande tolkningarna. 
Uttolkarnas förförståelse kan rimligtvis betraktas vara något mindre omfattande kring rådande 
ämne än vad min egen är, varför jag hela tiden tvingades söka utgå ifrån var de befann sig, 
något som kan ha minimerat risken för övertolkning.    
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Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1991) bör forskare och 
respondent inte vara i någon beroendeställning gentemot varandra. Thomsson (2002) påpekar 
att det trots att en beroendeställning förekommer, ändå kan finnas vissa fördelar. En av 
fördelarna enligt henne är att man slipper kontaktetablering. Kontaktetablering kan annars ta 
lång tid om intervjuare och respondent träffas för första gången. En annan fördel är att man 
som intervjuare kan lyfta fram relevanta aspekter av respondenternas historia snabbare (a.a.).  
 
Jag lärde känna Skolkoordinatorn genom min praktik på åtta veckor under hösten 2003 och 
härav var någon kontaktetablering inte nödvändig vid genomförandet av intervjun. Jag 
försökte att medvetet inta en neutral ställning trots min förförståelse och relation till 
Skolkoordinatorn och utgick från att det som berättades hela tiden var ny information. Detta 
förfarande var emellertid mycket svårt, att anstränga sig för att få en fullständigt naturlig 
relation till att bli naturligt onaturlig var ansträngande för oss båda två. Än en gång är det 
viktigt att bära syftet i minnet, oavsett relationen oss emellan framlades en nyckelpersons 
uppfattning om vad som genererar ett hållbart nätverk och utöver detta blev fyra ytterligare 
personer utvalda genom denna intervju. Som förgrundsgestalten för nätverket är 
Skolkoordinatorn en så pass viktig person att ett utelämnande av densamme vore tämligen 
abderitiskt.  
 
 
6.5 Etiska överväganden 
 
Att bemöta människor på ett etiskt riktigt sätt är alltid viktigt, men kräver extra mycket 
eftertanke i samband med en studie där respondenterna lämnat ut sig själva och sina åsikter. 
Frågorna var förvisso öppna vilket medfört en valmöjlighet i vad och hur mycket som lämnats 
ut. För att skydda försökspersonerna, deras identitet såväl som integritet finns fyra huvudkrav 
på forskaren/forskningen. Det grundläggande individskyddskravet är:  
 

• Informationskravet som säger att information skall lämnas till försökspersonen vad 
gäller dennes uppgift och villkoren för deltagandet. Vidare skall informationen 
vara så utförlig att den inkluderar samtliga inslag rörande den aktuella 
undersökningen som kan tänkas påverka försökspersonernas villighet att 
medverka.  

• Samtyckeskravet där försökspersonernas medgivande till att medverka måste ges.  
• Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter rörande enskilda, identifierbara 

uppgifter beträffande försökspersonerna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 
del av dem.   

• Nyttjandekravet rör ändamålet för den insamlade datan. Informationen får inte 
användas för annat bruk än det från början avsedda (Vetenskapsrådet, 1990).    

 
Skolkoordinatorn tog första kontakten med de blivande intervjupersonerna för att undersöka 
huruvida intresse fanns att deltaga. Under dessa samtal blev kontaktpersonerna informerade 
om studiens syfte, varför just dem ansågs lämpliga och att möjligheten att avböja förekom. 
Denna procedur kan vid första anblicken tyckas något kontroversiell, att Skolkoordinatorns 
auktoritet skulle omöjliggöra ett avvisande, att denne användes som ett påtryckningsmedel. 
Dock finns det inom forskningen i regel en önskan om att de från början utvalda, 
slumpmässigt eller ej, också skall deltaga. Exempelvis gällande enkäter menar Ejlertsson 
(1996), att man kan försöka ”övertala” personer som tackat nej till att besvara enkäten, genom 
bland annat telefonsamtal. Av detta betraktat har jag svårt att se ”vårt” tillvägagångssätt som 
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ett icke önskvärt sådant. Därtill tog jag kontakt med personerna efter att de givit sitt samtycke 
och upprepade och utvecklade informationen som Skolkoordinatorn givit.   
 
Samtyckeskravet och nyttjandekravet uppnåddes som en följd av informationskravet. På 
grundval av informationen kontaktpersonerna fick sig till dels, fattade de sina beslut huruvida 
de ville deltaga eller ej. Genom informationen framgick också till vilket ändamål 
datamaterialet skulle användas för. 
Vad gäller konfidentialitetskravet informerades intervjupersonerna innan frågesamtalen 
genomfördes, att deras anonymitet skulle garanteras genom att bandinspelningarna omsider 
skulle kasseras och identifieringen som jag använde mig av i materialanalysen skulle 
krypteras. Detta kunde dock endast efterlevas i fyra av de fem fallen. Efter hand som 
uppsatsskrivandet framskred blev det allt mer klart att Skolkoordinatorn var tvungen att 
avslöjas för att förklara varför denne gjort urvalet och inte jag. Försök gjordes inledningsvis 
att undvika identifierandet men utan att tydliggöra rollen Skolkoordinatorn har, är det svårt att 
klargöra den ifrågavarande urvalsmetoden. Då rollen som Skolkoordinator är unik fann jag 
det högst troligt att en identifiering var möjlig bara genom en beskrivning av den. På grund av 
detta fattade jag beslutet att nämna titeln, då det inte skulle innebära någon skillnad jämfört 
med en beskrivning. Dessutom föreföll det vara något lättare att använda titeln istället för en 
lång beskrivning när denna person kom på tal. Naturligtvis tog jag kontakt med henne och 
beskrev problematiken, varpå den transkriberande intervjun skickades till henne där hon 
kunde avkoda den om hon fann det nödvändigt, vilket hon för övrigt inte gjorde.  
 
De gånger respondenterna talade länge om ett ämne som bedömdes icke relevant i studien 
fick de trots detta avsluta sina berättelser utan att bli avbrutna. Skälet till detta förhållningssätt 
var att relevant information kan framkomma inbakat i annan irrelevant information. Det kan 
även vara svårt att under intervjusituationen bedöma vad som kan vara användbart i en analys. 
Respondenten skall även känna att denne kan styra vad och hur mycket som skall berättas 
inom respektive frågeområde. 
 
 

7. Resultat 
 
Syftet är att belysa framgångsfaktorer för nätverk inom Hälsofrämjande skola/skolutveckling i 
Skåne. Nedan kommer frågeställningarna som efterföljde syftet, att besvaras utifrån tre teman 
som efter genomgång av de fem intervjuernas datamaterial utkristalliserades och därefter 
benämndes. De tre teman är möjliggörande, verkställande och vidmakthållande. 
Möjliggörande belyser framgångsfaktorerna med och i diverse befattningar, verkställande 
förklarar framgångsfaktorerna i och runt konceptet Hälsofrämjande skola/skolutveckling och 
vidmakthållande avser nätverket som stöd.        
 
 
7.1 Möjliggörande - framgångsfaktorer beträffande 
intervjupersonernas befattningar  
 
Temats innehåll kan ses som framgångsfaktorer i ett initierande stadium och kretsar kring 
auktoritet i och inflytande genom sin befattning och konsekvenserna av att såväl besitta som 
sakna dessa element. Betydelsen av att känna stöd, att få uppbackning och mandat från sin 
kommuns nämnder, förvaltningar och sin skolledning belyses likaledes som en form av 
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motvikt mot att inte själv, i sin befattning, förfoga över de ovannämnda komposanterna. De 
fem intervjupersonerna har samtliga olika befattningar och känslan av att få stöd, 
uppbackning och mandat av nämnder, förvaltningar och skolledning varierar mellan var och 
en av dem. Härav kan två kategorier urskiljas, existerande och önskvärda.       
 
 
7.1.1 Existerande 
 

”Eh men ska man börja med skolledaren så min erfarenhet efter de här 
snart fyra åren är ju att skolledaren är ju en oerhört viktig nyckelperson 
[…] skolledaren måste vara kapten på sin skuta, visa färdriktningen och 
driva de här frågorna om man ska hålla det vid liv i hela verksamheten, det 
kan kortsiktigt vara någon eldsjäl som driver […] men ska man få en 
kontinuitet i detta och en långsiktighet och verkligen få varaktiga 
förändringar med bra konsekvenser så måste det finnas någon som initierar 
och tar upp de här frågorna på dagordningen hela tiden och då tycker jag 
att den självklara, vilket också mitt jobb har visat, är skolledaren den som 
hela tiden driver och tar upp frågorna på dagordningen […]. Sen gäller det 
naturligtvis som skolledare att visa att frågorna är viktiga och få det här 
förankrat bland sin personal så man känner bland all personal från 
vaktmästare till fritidspedagog och förskolelärare, ämneslärare, hela nivån 
upp måste man känna att de här frågorna är viktiga och de ska drivas och 
den här förankringsprocessen och få personalen att känna det här kan man 
kanske stå för själv (IP 1).” 

 
Här framställs rektorn/skolledaren som en nyckelperson för att få till stånd varaktiga 
förändringar, något en eldsjäl inte är kapabel till enligt intervjupersonen. Maktförhållandet 
mellan rektorn/skolledaren, eldsjälen och övrig skolpersonal framstår klart och en form av 
hierarki i skolans värld framställs av intervjupersonen.  
 
 

”[…] så kan jag säga helt klart och tydligt de skolor, de rektorsområden 
där skolledningen har varit aktiva, där sker mest utveckling, därför att de 
som jobbar känner stödet […] (IP 2).” 
 

Att ha en aktiv skolledning menar intervjupersonen kan utgöra ett stöd. Genom sitt 
verksamma förhållningssätt kan skolledningen fylla en avlastande funktion för den/de 
drivande kontaktpersonen/personerna. Även om man i sin befattning inte är rektor/skolledare 
och därmed inte har dennes önskvärda befogenheter, så kan ett aktivt ledarskap i skolan trots 
allt medföra att processen drivs vidare.      
 
 

”Men sen är det ju viktigt att man har sanktionerat det också att jag i mitt 
fall, har blivit utsedd av skolledaren, det kostar ju trots allt pengar, det är ju 
väldigt lite det kostar men det kostar ändå, det måste man vara medveten 
om och då måste man ha sanktionerat det uppifrån och det har jag ju i 
kommunen här uppe och det är skolpolitikerna som har utsett två personer 
som ska vara kontaktpersoner och det är bra, det känner jag att det känns 
jättebra (IP 4).” 
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Här poängterar intervjupersonen vikten av att som kontaktperson känna stöd, att få 
uppbackning och mandat från sin kommuns nämnder, förvaltningar och sin skolledning. I 
fallet ovan har kontaktpersonen tillsammans med ytterligare en individ utsätts av kommunens 
skolnämnd och sin skolledare. Stödet, uppbackningen och mandaten måste, menar 
respondenten, upplevas som reellt, som äkta och inte enbart som läpparnas bekännelse. 
 
 
7.1.2 Önskvärda 
 

”[…] sen har vi någon som är skolsköterska som är kontaktperson, men jag 
tror att hon har haft det lite jobbigt att driva det utifrån sin position. Eh tror 
kanske att det är viktigt att man är skolledare när man sitter i det här 
nätverket för man måste ha lite makt med sig. Eh för annars har man för lite 
makt och då får man ingen genomslagskraft […] men utifrån att en bara 
vara lärare eller skolsköterska så kan det ju vara jättetufft va och att skolan 
å ena sidan har sagt att ja ja men visst vill du på det, en gratis utbildning, 
det är väl bra men när man sen kommer tillbaks och sen ställer krav så nä 
men det var inte i verkligheten vi tänkte göra det...nej (IP 3).” 
 

Här exemplifierar intervjupersonen problematiken med att vara kontaktperson utan 
nämnvärda befogenheter och samtidigt känna bristfälligt stöd, svag uppbackning och mandat 
från sin kommuns nämnder, förvaltningar och skolledning. Utan maktmedel bedöms 
möjligheten att verkställa förändringar som små och därigenom blir återigen hierarkin i skolan 
synlig genom att eventualiteten för en lärare och skolsköterska att driva processen ges liten 
eller ingen chans alls. Däremot menar intervjupersonen på att processen kan underlättas om 
man deltar i nätverket i egenskap av rektor/skolledare. Det framställs rent av som önskvärt att 
deltagarna vore rektorer/skolledare.   
 
 

”[…] det är väl det jag tycker är tungt ibland…att jag kan inte få 
uppbackning (IP 2).” 

 
Intervjuperson 2 bekräftar ovan vikten av uppbackning och att avsaknaden av det upplevs som 
betungande. En känsla av ensamhet kan anas och de tillgängliga resurserna uppfattas inte som 
tillräckliga eller adekvata.    
 
 
7.2 Verkställande - framgångsfaktorer i och runt konceptet 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling          
 
Detta tema avser framgångsfaktorer vid genomförandestadiet. Det första temats innehåll hade 
maktanknytning medan verkställande berör Hälsofrämjande skola/skolutvecklings koncept 
och innehåll. Därutöver framgick det under intervjuerna den stora betydelse deltagarnas olika 
egenskaper/personligheter utgör för att möjliggöra ett verkställande av konceptets innehåll.  
 
 

”[…] en grundbult i det hälsofrämjande skolutvecklingsarbetet är ju hela 
det salutogena synsättet, det vill säga att vi hela tiden utgår ifrån det 
positiva, stärker det friska, tittar på friskfaktorer i stället för riskfaktorer 
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och har man det salutogena synsättet så påverkar det ju hela 
skolutvecklingen och skolarbetet till ett möjlighetssende från det lilla till det 
stora så kan man alltid fundera, när man tar beslut, att på vilket sätt 
påverkar detta hälsan positivt eller på vilket sätt missgynnar detta hälsan 
för elever och för personal och viktigt i det salutogena synsättet är ju 
naturligtvis KASAM-begreppet, känslan av sammanhang, att man hela tiden 
arbetar med att stärka både elevernas, personalen och föräldrarnas känsla 
av sammanhang. […] vad gäller skolarbetet […] då handlar det ju mycket 
om det tre underbegreppen, meningsfullhet och begriplighet och 
hanterbarhet och ska arbetet kännas meningsfullt för personal, för barn, för 
föräldrar så måste man begripa det vad det är som händer, vilka beslut som 
tas, vilka regler som gäller, vilka normer och värderingar vi arbetar efter 
och man måste kunna hantera och påverka sin situation oavsett vilken nivå 
man befinner sig, så att en hälsofrämjande skola för mig är en ju en skola 
där elever och personal trivs och mår bra och för att få det måste alla 
hjälpas åt (IP 1).” 

 
Ett begrepp, möjlighetsseende, används av intervjupersonen för att beteckna utvecklandet av 
ett synsätt på hälsofrämjande arbete som inbegriper att ”se” vad som händer, vilka beslut som 
fattas, vilka regler som gäller, vilka normer och värderingar som det arbetas efter och att man 
måste kunna hantera och påverka sin situation oavsett vilken nivå man befinner sig på. Nivån 
kan syfta till en hierarki, som man genom synsättet, strävar efter att jämna ut.  
 
 

”Vilka personer som det är som jobbar med det va…alltså man kan ta död 
på något och man kan låta det blomma, beroende på vem som liksom håller 
det i sin hand. Du kan få ett jättebra material men du kan göra det till skit 
om det vill sig […] (IP 5).” 

 
Personliga egenskaper nämns av intervjuperson 5 som en framgångsfaktor för 
nätverksarbetet. 

 
 
”Det krävs ett mod att på något sätt alltid ta upp de här frågorna, never 
ever give up, att man måste tro på det här, inte läpparnas bekännelse, utan 
det måste komma inifrån att man är besjälad av det här tänkesättet att ska vi 
nå bästa möjliga lärande, bästa möjliga trivsel, bästa möjliga lärandemiljö, 
så måste man hela tiden driva de här frågorna och hålla de här sakerna vid 
liv, vilket ju då kräver en långsiktighet […] allt förändringsarbete tar tid 
och man måste har en långsiktighet i sitt skolutvecklingsarbete och inte de 
här snabba lite kortsiktiga lösningarna (IP 1).” 

 
Uttrycket besjälad använder intervjupersonen för att beskriva den känslan en person som 
arbetar med dessa frågor enligt denne, bör känna inför sin uppgift. Att tänke- och 
förhållningssättet är internaliserat tas som en självklarhet. Vidare menar respondenten att när 
man arbetar med dessa frågor behövs ett mod för driva spörsmålen och ett idogt och äkta 
engagemang, ett engagemang som skiljer sig från läpparnas bekännelse. 
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”Kontaktpersonerna tycker jag har fått en bra utbildning alltså när man 
startar det här, som jag sa, det är inte bara det här med utbildning, att vi 
har fått föreläsningar, det har varit jättebra, men alltså vi alla är 
innevarande resurser tycker jag, därför att de personerna som man har fått 
ihop i det här nätverket, man har plockat ihop rätt personer därför att vi är 
engagerade personer och som har en vilja att driva och göra olika saker på 
de olika skolorna, det har vi inte minst sett när vi har varit ute, vi har ju 
träffats på olika skolor (IP 4).”  

 
Intervjuperson 4 använder sig ovan av frasen ”vi alla är innevarande resurser” för att beteckna 
nätverksdeltagarna, en intressant fras som kan tolkas som ett sätt att se på sig själv som kan ha 
utvecklats genom nätverksdeltagandet. En av dessa innevarande resurser menar respondenten 
att nätverksdeltagarnas engagemang är.  

 
 
”[…] det finns väldigt bra grogrund här ute, det finns eldsjälar, här har vi 
alltså gymnastiklärare på XXX-skolan, som är en eldsjäl […] (IP 2).” 

 
I ovanstående citat menar intervjupersonen att eldsjälar bidrar till att öka förutsättningarna för 
att införliva nätverkets arbete i skolmiljön, då de utgör en bra grogrund i skolan.  
 
 

”[…] eldsjälar måste ju jobba för att få andra med sig va. Det får ju inte 
vara ett egenvärde i att brinna utan jag måste ju jobba för att få andra 
människor med mig i det jag gör och det är inte alltid så lätt. Att förmedla 
vidare det jag tror så mycket på va men då kommer det här idogheten är det 
ju, att man inser att man inte blir besviken och ledsen och förbannad till sist 
för att de inte går, för att folk inte begriper med detsamma det jag säger 
utan att jag förstår, att jag har den kunskapen att det här tar tid, utveckling 
tar tid, att jag måste ju vara uthållig och kärleksfull i det va och förstå att 
det här är ju inte som, människor att dumma eller motsträviga eller 
motarbetar det jag vill, det är bara det att det tar tid innan de förstår det (IP 
3).”  
 

För denna person innebär engagemang och att vara eldsjäl, att arbetet kännetecknas 
av osjälviskhet och idoghet. Detta kräver, enligt intervjupersonen, att engagemanget 
är kopplat till förmågan att vara ihärdig, att inte tröttna och bli besviken, att kämpa på 
till resultaten till slut visar sig. 
 
 

Det är ju samma som det här att det tar tid för mig att integrera saker och 
ting tills jag äger det och sen kan jag leva det (IP 3).” 

 
Samma person vidareutvecklar engagemanget till att förändringen och synsättet, blir verkligt 
internaliserat. Det är inte frågan om läpparnas bekännelse utan intervjupersonen är beredd att 
förändra sig och leva som denne lär. 
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”[…] du måste ju engagera dig om det ska bli någonting, du kan inte låta 
någon annan göra det eftersom det här är en sådan viktig grej, så måste 
liksom finnas med, genomsyra hela verksamheten (IP 2).” 

 
En annan förutsättning för att nätverksarbetet skall bli framgångsrikt tycks ovanstående 
intervjuperson mena är att arbetet måste påverka och genomsyra hela verksamheten och för 
att möjliggöra detta krävs att man själv tar ansvar för engagemanget och inte överlämnar det 
åt någon annan. 
 
 
7.3 Vidmakthållande - nätverket som ett stöd 
 
Tredje och sista temat ämnar belysa framgångsfaktorer som underhåller processen och 
möjliggör varaktighet. Likaledes framläggs diverse elementer som enligt intervjupersonerna 
utgör ett stöd och som i förlängningen också möjliggör varaktigheten.  
 
 

”Jag tror ju att i allt utvecklingsarbete och förändringsarbete så måste det 
finnas någon motor i maskineriet, en spindel i nätet annars blir nätet tomt 
och där känner jag väl att jag har en rätt så stor uppgift att fylla, att 
fortsätta att vara den där motorn och det har kommit igång otroligt många 
processer på många ställen runt om i Skåne […] och skulle man dra ur 
proppen ur badkaret så är det ju risk att barnet far ut med badvattnet, att 
det stannar av eller kanske rent av ibland självdör lite grand, att det måste 
finnas något som håller maskineriet igång och någon inspiratör som 
fortsätter att dra och sprida näring och så (IP 1).” 

 
Här beskrivs Skolkoordinatorns roll som en inspiratör, en motor i maskineriet och en spindel i 
nätet, medan nätverksarbete utan dennes insatser beskrivs som ett tomt nät. Genom att 
beskriva effekterna av kortsiktighet framhävs vikten av långsiktighet och en vetskap om 
förändringsarbetets långsamma karaktär med därtill dröjande effekter, kan skönjas.     
 
 

”Ah alltså jag tror att nätverket fungerar som en motor i mitt dagliga 
arbete, att det finns, att det finns en regelbundenhet i det, att det 
återkommer, annars tror jag inte att jag skulle kunna hålla frågan levande 
här på min arbetsplats i längden (IP 3).” 

 
Här beskriver intervjupersonen rollen som nätverket har i dennes dagliga arbete. Den ses som 
en form av kraftkälla som medför att drivkraften består. Respondenten tycks hysa en åsikt om 
att det föreligger en skillnad mellan miljön i nätverket och på skolan där denne är verksam.    
 
 

”Eh, ja det har ju varit…oerhört välgörande, det har varit som att komma 
till en oas, vi har haft och vi har väldigt roligt när vi träffas, det har ju blivit 
ett gäng som känner varandra ganska väl och det som har genomsyrat det 
här nätverket det är att vi har väldigt roligt, vi har lätt till skratt och humor 
trots att det finns mycket seriositet men det är ingen motsägelse det, absolut 
inte, utan tvärtom tror jag att det är kanske just då det uppstår när 
man…jobbar seriöst, man har högt i tak och att det finns en stor…vilja och 
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ett stort engagemang från alla att dela med sig och ta råd och hjälp av 
varandra…det är absolut jätteviktigt. För ibland så kan jag även jag gå upp 
i himlen ju och tycka att saker går trögt här och att jag tycker att jag får 
ingen förståelse, det är ingen som...eh...jag känner att jag har svårt att 
hitta…vad ska jag säga, de här mellanrummen där jag ska komma in med 
de här frågorna, att jag känner att jag får feedback på dem och då behöver 
jag ju om inte annat så kan jag skicka ett mail till (Skolkoordinatorns namn) 
eller prata lite med henne och tänka ett tag va och säga ett och annat som 
eh är stunden hetta bara och sen kan man gå ut och vara professionell igen 
va, man kan få ett gott råd, man kan få en klapp på axeln och inte minst 
mängder av kunskaper som vi har fått, alltså summan av alla de 
fortbildningsinsatser som vi har haft är ju ändå en genuin kunskap som jag 
var ju väldigt intresserad av innan och hade nog en hel del kunskaper om 
innan men jag fick ju dem bekräftade och känna att ja men det är ju så här 
det är, ja det vet jag ju, det är skönt att veta, då blir jag förstärkt va (IP 3).” 

 
Nätverket beskrivs ovan som en organisation i bred bemärkelse där man jobbar seriöst, har 
högt i tak, där det finns en stor vilja och ett stort engagemang från alla att dela med sig och ta 
råd och hjälp av varandra. Intervjupersonen upplever nätverkets miljö som oerhört välgörande 
och framhäver också de goda relationerna deltagarna emellan. Skolan framställs som en trög 
organisation och intervjupersonen finner det stundom svårt att där integrera kunskap och 
synsätt som förvärvats i nätverket. Skolan erbjuder enbart små mellanrum åt lärdomarna från 
nätverket, vilket försvårar integreringen då respondenten emellanåt uttrycker svårigheter med 
att finna dessa mellanrum.  
 
 

”Det ska alltid eftersträvas att få det in i vardagsarbetet, det ska inte vara 
enskilda hälsoprojekt […] känner som personal, elev, föräldrar att oj då nu 
är det dags med de där temadagar, temaveckorna, det är inget fel att ha det 
men då ska det vara en bonus ovanpå allt det andra, det är det vardagliga 
bemötandet, det vardagliga arbetandet, alltså vardagsarbetet, integrera 
hela det här tänkesättet från SO, musik, slöjd, idrott, fritidsverksamhet, så 
att man hela tiden har ett hälsofrämjande tankesätt, ett hälsofrämjande 
förhållningssätt och synsätt, så får man till sist den optimala eh trivsamma 
och varaktiga och bra skolmiljön tror jag och att det hela tiden bygger på 
att man känner glädje över att jobba med det här (IP 1). ” 

 
Intervjupersonen talar om vikten av ett holistiskt synsätt där tänkesättet genomsyrar alla 
ämnen. Ett gemensamt synsätt och mål för vardagsarbetet i skolans ses som ett sätt att göra 
det hälsofrämjande arbetet till en del av skolpersonalens och elevernas vardagsliv.  
 
 

”[…] jag fick liksom sätta ord på mina tankar då, vad jag tyckte från början 
och så där…och det gör ju på något viss att det är inte bara något som man 
gör utan man har ett synsätt det var ju för att jag ville förändra, jag tyckte 
liksom så som skolan var så ville inte jag alltså…varken mina barn eller…ja 
de som växte upp skulle ha det på något vis va. Det var det var inte groteskt 
men jag tyckte det var mycket att förändra, synsättet, hur man såg på 
barnen, vilken resurs där var i föräldrarna och så…och det får jag ju på 
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något sätt tillåtelse för när jag kan kalla mig för Hälsofrämjande 
skolutveckling för det är hur brett som helst (IP 5).”  

 
Intervjuperson 5 vidareutvecklar detta holistiska synsätt. Synsättet, som ryms inom 
konceptet Hälsofrämjande skola/skolutveckling, beskrivs som hur brett som helst, där 
tillåtelse ges att arbeta med frågor av olika karaktär. Här poängteras även syftet med 
engagemanget, där ändamålet anses vara att gagna andra, ett osjälviskt engagemang, 
att förändra och förbättra förutsättningarna för dem som är verksamma i skolans 
värld.    
 
 

”Så att det här erfarenhetsutbytet som sker kontaktpersonerna emellan och 
skolor emellan är ju guld värt för jantelagen är ju rätt så stark i Sverige, vi 
är ju rätt så bra att hålla för oss själva det vi utvecklar, det sprider inte sig, 
så detta har ju varit ett sätt att lyfta upp en massa goda exempel…till ytan 
som man sen har kunnat ha nytta av […] (IP 1).” 

 
Även spridningen av goda exempel kan uppfattas som en form av stöd. Respondenten menar 
att genom att ej ta patent på sina erfarenheter, kan dessa gagna fler.   
 
 

”Så sådana exempel var vi ju också att vi jobbar med de goda exemplen va 
och delar med oss till varandra av det. Det är väl framförallt så som gör att 
vi har kunnat ha kunskapsutbyte genom att visa varandras verksamheter och 
berättat om dem, vi har varit på XXX-skolan och tittat och varit en hel dag 
där, fått se, göra djupdykningar i saker som de är stolta över och som de 
har berättat om och sen är det ju med kunskap att man tar det ju med sig 
hem och så försöker man ju att…hur ska vi kunna göra något liknande på 
vår skola…nja inte precis så men…korrigera det lite grand så kan vi ta 
efter. Det är ju så man har utbyte, så man behöver ju massor av input ju 
som sen landar här inne i huvudet och mal runt ett tag så plötsligt uppstår 
det ju som min idé, eller hur (IP 3).” 

 
Intervjuperson 3 förklarar ytterligare hur erfarenhetsutbytena går till, om hur goda, 
framgångsrika exempel nyttjas och hur dessa sedan modifieras och anpassas efter respektive 
skolas förutsättningar.  
 
 
7.4 Resultatsammanfattning 
 
Med hjälp av tre teman beskrivs de fem intervjupersonernas förmenande gällande 
framgångsfaktorer för nätverk inom konceptet Hälsofrämjande skola/skolutveckling. De är 
uppdelade efter studiens frågeställningar och illustrerar därmed respondenternas uppfattningar 
kring framgångsfaktorer med och i diverse befattningar (möjliggörande), framgångsfaktorer i 
och runt konceptet Hälsofrämjande skola/Hälsofrämjande skolutveckling (verkställande) samt 
nätverket som stöd (vidmakthållande).  
 
Befattningen rektor/skolledare framställs som en framgångsfaktor genom att denne i sin tjänst 
och med de medföljande befogenheter tjänster ger, har möjlighet att få till stånd varaktiga 
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förändringar i skolan. En aktiv skolledning, en nämnd och förvaltning som ger 
kontaktpersonen stöd, uppbackning och mandat är likaledes en framgångsfaktor. 
 
Konceptets framgångsfaktorer anses vara det salutogena syn- och förhållningssättet som 
skapar en atmosfär av möjlighetsseende. Individers egenskaper/personligheter betonas 
likaledes, att vara väldigt engagerad med och i konceptet och brinna likt en eldsjäl för dessa 
frågor hör även det till framgångsfaktorerna för konceptet enligt intervjupersonerna.  
 
Element i nätverket som uppfattas som stöd är att nätverket drivs att en koordinator, en 
samordnare, som håller i utbildningen för kontaktpersonerna och agerar bollblank när så 
behövs, det holistiska synsättet som ger utrymme att arbeta med många och varierande frågor, 
erfarenhetsutbytet där goda exempel presenteras och långsiktigheten, gällande såväl 
nätverkets existens som implementeringen av processen i skolorna. Nätverkets beskaffenhet 
och deltagare uppfattades också som ett stöd.  
 
 

8. Diskussion 
 
Syftet med studien var att belysa framgångsfaktorer för nätverk inom Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling i Skåne. Diskussionens disposition kommer att kretsa kring de tre teman 
som presenterades i resultatdelen, teman som besvarar frågeställningarna och därigenom 
också syftet. Innan dess kommer nätverket som organisationsmetod kort att avhandlas, 
beroende på den stora vikt intervjupersonerna tillskrev nätverket i sig själv. Allra först 
kommer dock en sammanfattning/konklusion, som ämnar förtydliga diskussionens mest 
väsentliga delar. Efter resumén kan läsaren därefter själv ta ställning till om hon vill få en 
djupare inblick i resonemangen som förs runt de tre teman eller inte. Diskussionsavsnittet 
avslutas med stycken som belyser såväl denna uppsats pedagogiska som 
folkhälsopedagogiska värde varpå frågor som uppkommit under resans gång, men som fallit 
utanför detta arbetes tids- och omfångsmässiga rammar, ges utrymme under stycket förslag 
till fortsatt forskning.   
 
 
8.1 Sammanfattning/konklusion  
 
Studien tydliggör att en framgångsfaktor är det mandat skolan ger kontaktpersonerna som 
innebär förändring och möjliggör implementeringen. Mandatet får inte bara vara tomma ord, 
läpparnas bekännelse, utan ett verkligt ställningstagande. Det räcker inte med att bara få avsatt 
tid till själva nätverksdeltagandet, utan förverkligandet av konceptets innehåll måste få 
tillåtelse genom mandatet. 
 
Studien har också visat att förändringsarbetets stadium påverkar vilka befattningar och 
egenskaper/personligheter som kan betraktas som betydelsefulla. En komplexitet kring detta 
spörsmål föreligger, varför det förefaller viktigt att synliggöra förändrings- och 
utvecklingsarbetets olika stadier innan kompetens, befattningar och egenskaper/personligheter 
diskuteras.   
 
I det initierande stadiet av förändrings- och utvecklingsarbetet är det faktum att det föreligger 
handlingsutrymme och möjlighet att verkställa önskvärda förändringar, framgångsfaktorer. 
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Detta kan tillgodoses genom rektorer/skolledare eller kontaktpersoner med stöd, uppbackning 
och mandat av sin kommuns nämnder, förvaltningar och sin skolledning.  
 
I det nästkommande stadiet, genomförandet, som utgör själva verkställandet av de önskvärda 
förändringarna är verkligt engagerade eller eldsjälar till kontaktpersoner, en framgångsfaktor. 
Det avslutande stadiet, stadiet utan slut, stadiet som tar vid där implementeringen slutade, är 
stadiet som transformerar Hälsofrämjande skola/skolutveckling till en process från att ha varit 
ett projekt.  I detta stadium är det de verkligt engagerade och eldsjälarna som möjliggör 
vidmakthållandet och de kan därmed betraktas som framgångsfaktorer. Detta stadium avser 
den önskvärda förändringens varaktighet varför de deltagandes engagemang bör motsvara 
denna varaktighet. Eldsjälar som i första hand brinner för elevernas välbefinnande, som har 
adepternas bästa för ögonen, framställs som de med längst uthållighet och därför också är att 
föredra i det här stadiet.  
 
Nätverket i sig själv, dess innehåll och deltagare, inklusive Skolkoordinatorn, är också en 
framgångsfaktor. Detta menas bland annat bero på att nätverkets miljö skiljer sig från 
nätverksdeltagarnas vardagliga miljö, som är skolan. Genom att införliva grundtanken bakom 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling, som säger att processens frågor inte bara skall angå ett 
fåtal engagerade personer på skolan, utan hela personalstyrkan, alla elever och föräldrar ska 
vara involverade (Folkhälsoinstitutet, 1997; Swart & Reddy, 1999), kan övergången från 
nätverket till vardagsarbetet underlättas för kontaktpersonerna.  
 
 
8.2 Nätverket – en framgångsfaktor 
 
Samtliga intervjupersoner framhåller nätverket i sig som en framgångsfaktor, detta mycket 
beroende på den skillnad som upplevs råda mellan nätverkets miljö och miljön på 
intervjupersonernas ordinarie arbetsplatser, skolan. Atmosfären i nätverket framställs som 
tillåtande, öppen och där sägs råda högt i tak medan skolans miljö framställs som trög.  
Andra skillnader mellan nätverk och skolan är organisationsstrukturen. Nätverket är en platt 
organisation medan skolan är förhållandevis hierarkisk. Utan hierarkier kan likvärdigheten 
breda ut sig. Intervjupersonerna säger sig också bli bekräftade och få stöd i och genom 
nätverket, mycket på grund av de övriga nätverksdeltagarnas egenskaper/personlighet. Detta 
tillsammans med att kontaktpersonerna frivilligt deltar vid nätverksträffarna, kan borga för 
framgång. De närvarande vid nätverksträffarna torde rimligtvis medverka på någorlunda 
samma grundval, ett intresse för hälsa och förhoppningsvis även för våra barn och ungdomar. 
Ett rådande konsensus inom nätverket kan medverka till att underlätta förändring och 
progression.  
 
 
8.3 Möjliggörande - framgångsfaktorerna beträffande 
intervjupersonernas befattningar 
 
Skilda meningar råder mellan intervjupersonerna huruvida rektorer/skolledare är att föredra 
som kontaktpersoner eller inte. Det som förenar samtliga respondenter är den vikt som läggs 
vid att möjligheten till genomförande av önskvärda förändringar ute på skolorna föreligger, 
antingen genom sin befattning (exempelvis rektor/skolledare) eller genom att få stöd, 
uppbackning och mandat av nämnder, förvaltningar och av sin skolledning. Lahiff (2000) 
framhåller rektorer/skolledare som nyckelpersoner på grund av befattningens medföljande 
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befogenheter, rektorn/skolledaren har mandat i sin tjänst, att verkställa beslut som genomsyrar 
och omfattar hela lärosätets organisation. Givetvis är en rektor/skolledare underställd nämnd 
och förvaltningar men förfogar trots det över större handlingsutrymme än vad till exempel en 
lärare disponerar över. Visserligen föreligger mandat för samtliga kontaktpersoner, delegerat 
från respektive chef, men detta gäller möjligheten att delta i utvecklingsprogram och vid 
utvecklingsdagar och att arbeta med de aktuella folkhälsofrågorna, inte att verkställa 
förändringar. Vikten av att ha ett reellt mandat framkom också i Albinsson & Björks (2003) 
utvärdering. Att i sin befattning inte förfoga över möjligheten att verkställa önskvärda 
förändringar, kan vara till förfång. Rimligtvis bör sensitiviteten inför organisatoriska 
förändringar vara större. En rektor/skolledare som ger sin lärare och tillika kontaktperson 
stöd, uppbackning och mandat kan i somliga fall dra tillbaka sitt stöd, sin uppbackning och 
sitt mandat och kan därtill också sluta sin tjänst på skolan. Detta kan resultera i att 
kontaktpersonen och dennes möjligheter och handlingsutrymme, kan förändras och eventuellt 
till och med raseras om den nytillträdde rektorn/skolledaren är av annan uppfattning, rådande 
konceptets frågor, än sin föregångare. Ett par av intervjupersonerna hyste tvivel angående 
möjligheterna till ett reellt mandat. De menade på att så länge det inte står inskrivet i 
skollagen att skolorna skall jobba med Hälsofrämjande skola/skolutveckling, så är utsikterna 
inte speciellt goda. Elevhälsopropositionen hälsa, lärande och trygghet (2001) kommer så 
småningom att utmynna i en ny skollag och förhoppningar finns om att vikten av 
hälsofrämjande åtgärder i skolan däri kommer att poängteras. Den nya skollagen planeras att 
trädda i kraft någon gång mellan 2006 och 2008.    
 
Således råder (än så länge) en yttre locus of control (Bennett & Murphy, 1998), då kontrollen 
innehas av någon utomstående. Kontaktpersonen blir beroende av sin stödgivares, 
uppbackningsgivares och mandatgivares tjänsts varaktighet. Enligt Raeburn & Rootman 
(1998) kan bristen på kontroll frambringa en känsla av maktlöshet, en känsla av att vara offer 
för omständigheterna och en uppfattning att möjligheten att påverka situationen och sin 
omgivning inte föreligger. Individens tvivel kan även väckas gällande sin kompetens. I 
Empowerment-modellen förklaras kompetens som förmågan att kunna genomföra handlingar 
på ett tillfredställande sätt, något som bristen på kontroll och handlingsutrymme 
underminerar.  
 
Kontrollen över handlingsutrymmet gällande genomförandet kan således innehas av 
kontaktpersonen själva (i egenskap av rektor/skolledare) eller av någon utomstående 
(förutsätter att kontaktpersonen inte är rektor/skolledare). Hur kraven på genomförande av 
önskvärda förändringar är till sin karaktär, har stor betydelse för kontaktpersonernas hälsa. 
Höga krav med litet handlingsutrymme benämns spänt läge och ökar riskerna för ohälsa 
(Karasek & Theorell 1990). Kontaktpersonernas uppgift är att ansvara för utvecklandet av 
Hälsofrämjande skolor/skolutveckling i deras respektive kommuner (Folkhälsobladet, 
2000:01; Carlsson & Fredriksson, 2002). Kraven och förväntningarna kan öka ytterligare 
genom möjlighetsseendet som florerar inom nätverket och tillsammans med den låga 
kontrollen, det lilla handlingsutrymme som en del av kontaktpersonerna de facto har på sin 
skola, kan det bidra till att de psykosociala påfrestningarna ökar för kontaktpersonerna. Stödet 
som utgör en skyddsfaktor, upplevs i högre utsträckning i nätverket och anses inte finnas 
tillgängligt på den vardagliga arbetsplatsen i önskvärd utsträckning.   
 
Diskussionen har hittills framställt rektorn/skolledaren som framgångsfaktor i ett initierande 
stadium för att överhuvudtaget möjliggöra förändringar. Därutöver har antydningar framlagts 
att det ur hälsosynpunkt troligtvis också är att föredra en rektor/skolledare som 
nätverksdeltagare, beroende på att denne med sina befogenheter besitter kontroll och 
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handlingsutrymme i större utsträckning än exempelvis en lärare. Emellertid kan nämnda 
befattning även utgöra något av ett hinder, sett ur ett förankringsperspektiv. Tidigare 
resonerades det kring effekterna av att rektorn/skolledaren slutar sin tjänst i skolan och vilka 
följder det kan få för kontaktpersoner som av rektorn/skolledaren fått sitt stöd, sin 
uppbackning och sitt mandat. Ponera att en kontaktperson dessutom är rektor/skolledare, 
vilket förekommer. I och med detta besitter denne rektor/skolledare såväl befogenheter och 
mandat samt den kunskap och de kontakter som medföljer ett nätverksdeltagande, varför 
följderna av ett avhopp från tjänsten i skolan, blir att den aktuella skolan står utan inte blott 
rektor/skolledare och därmed också möjligheten att förankra processen, utan även erfarenheter 
från och kontakter i nätverket då dessa förvärvades av rektorn/skolledaren.        
 
En av intervjupersonerna vidareutvecklar komplexiteten genom att mena att det trots allt 
under stödgivarens, uppbackningsgivarens och mandatgivarens tjänsts rådande, finns 
möjligheter att kontaktpersonens donerade handlingsutrymme kan möjliggöra att önskvärda 
förändringar kommer till stånd på skolan. En annan intervjuperson fördjupar det 
mångfacetterade ljus man bör se den aktuella frågan i, genom att denne hyser en åsikt om att 
en aktiv skolledning kan underlätta kontaktpersonens arbete. En skolledning som är 
pådrivande kan för kontaktpersonens räkning skapa gynnsammare förutsättningar för 
implementeringen och utgöra stöd. Att döma av intervjupersonernas sammanlagda utsagor är 
det således ingen nödvändighet att nätverksdeltagarna är rektorer/skolledare till yrket, under 
förutsättning att man då har fått delegerat handlingsutrymme och möjligheter att verkställa 
önskvärda förändringar på sin skola. 
 
 
8.4 Verkställande - framgångsfaktorer i och runt konceptet 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling 
 
Samtliga intervjupersoner tillskrev egenskaper/personligheter stor betydelse. Återkommande 
egenskap/personlighet var engagemang och eldsjäl. Sambanden mellan konceptets 
framgångsfaktorer och dessa egenskaper/personligheter kan möjligen förklaras av att 
konceptets innehåll appellerar till de engagerade och eldsjälar. Som en intervjuperson 
uttryckte det: ”jag har inga pengar, jag har inga resurser, jag har inga befogenheter, ingenting, 
men jag tar mig befogenheter och driver igenom en dag till (IP 2).”   
 
Philips (1988) betonar likaledes eldsjälars stora betydelse vid förändrings- och 
utvecklingsarbete. Dock belyser inte studien utvecklings- och förändringsarbetets olika 
stadier. Som tidigare nämnts finns uppenbara fördelar med att i ett initierande stadium, för att 
överhuvudtaget möjliggöra utrymme till att genomföra önskvärda förändringar, förfoga över 
redskap såsom stöd, uppbackning och mandat. Vid genomförandestadiet å andra sidan, själva 
verkställandet av de önskvärda förändringarna, kan emellertid engagemang och brinnande 
entusiasm vara att föredra framför mandat. Eldsjälar tillskrivs av Philips (1988) en avgörande 
roll för att förändrings- och utvecklingsarbete skall komma till stånd och attribueras dessutom 
egenskaper/personligheter såsom pådrivande och problemlösare.       
 
Härvidlag kan det konstateras att engagerade personer och eldsjälar kan benämnas 
nyckelpersoner vid själva implementeringen. Uppdelningen kan dock göras än mer detaljerad, 
inom denna grupp (engagerade personer och eldsjälar) kan en gruppering utföras på grundval 
av huvudskälen bakom engagemanget. Marks (1977) delar upp engagemanget i spontan 
glädje, spontan lojalitet, förväntan av belöning samt undvikande av klander. Uttalande som 
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”man måste tro på det här, inte läpparnas bekännelse, utan det måste komma inifrån, att man 
är besjälad av det här tänkesättet (IP 1)” och ”inget egenvärde i att brinna (IP 3)” kan ses som 
en indikation på vilka skäl som anses önskvärda och därför förekommande inom nätverket. I 
övrigt har de två sistnämnda skälen (förväntan av belöning och undvikande av klander) 
mestadels berörts indirekt, genom att de två första och i synnerhet det andra skälet framhävts.  
Den spontana glädjen kan avse de som finner hälsoaktiviteter stimulerande, de som har 
intresse för exempelvis fysisk aktivitet, matlagning eller frågor som rör hälsans ojämlika 
fördelning. Den spontana lojaliteten kan innebära att starka band av välvillighet finns mellan 
den engagerade och eleverna, att man har adepternas bästa för ögonen. Utöver detta kan jag se 
åtminstone ett skäl ytterligare till engagemanget, det att man upplever förändringsarbete 
intresseväckande, att själva utvecklingsprocessen är drivkraften. Ur denna samling kan man 
selektera vidare utifrån engagemangets potentiella varaktighet. Engagemanget baserat på den 
spontana glädjen, inlevelsen i själva aktiviteten, kan rimligtvis riskera att avta om aktiviteten 
som anses stimulerande inte står i fokus. Inom Hälsofrämjande skola/skolutveckling råder en 
helhetssyn på hälsa och enstaka hälsoprojekt kring specifika frågor och ämnen bedöms ej ha 
högsta prioritet (Myndigheten för skolutveckling & Folkhälsoinstitutet, 2003). Engagemanget 
grundat på den spontana lojaliteten, en uppriktig välmening riktat mot eleverna, bör med 
sannolika skäl ha större motståndskraft gentemot förändringar. Oavsett ämne och fråga, 
oberoende av implementerings långsamma karaktär med därtill dröjande effekter, kan detta 
engagemang som kännetecknas av idoghet, fortgå. Då engagemanget grundat på den spontana 
lojaliteten härmed bedöms erhålla längst varaktighet, är det befogat att förmoda att det är 
bland dessa entusiaster som risken för utbrändhet är som störst och därmed också är bland 
dessa som behovet av stöd är som mest ansenligast. Avslutningsvis kan det engagemanget 
som är byggt på intresse för själva skeendet misstänkas ha något kortare varaktighet än 
föregående skäl, då intresset kan avta efter implementeringen och vidmakthållandet 
överbringas åt någon annan, exempelvis de med det spontana engagemanget.  
 
Det salutogena syn- och förhållningssättet beskrevs av samtliga intervjupersoner som en 
framgångsfaktor i konceptet. Respondenterna vidgade begreppet till att inbegripa inte bara ett 
synsätt som koncentrerar uppmärksamheten på hälsa snarare än ohälsa, utan också ett 
förhållningssätt där fokus låg på möjligheter framför hinder. De intervjuade var väl förtrogna 
med tänkesättet, syn- och förhållningssättet var internaliserat. En av intervjupersonerna 
menade rent av att det inte räcker med att känna till ”tänket” utan man måste vara ”besjälad” 
av det. Detta av Antonovsky (1991) myntade begrepp, kan i likhet med engagemang närmast 
ses som en förutsättning för nätverksdeltagande och de två komponenterna (salutogena syn- 
och förhållningssättet och engagemang) kan nära nog ses som en del av respondenternas 
kompetens. Begreppet kompetens är ett modebegrepp som används i parti och minut. Så var 
dock inte fallet under intervjuerna. Inte någon poängterade vikten av kompetens, däremot 
framhölls den kunskap nätverksdeltagandet genererat. Den vetskapen och det ”besjälade” syn- 
och förhållningssättet kan motsvara det Forslund (1990) menade med ”how to think about it”, 
att adekvata och för organisationen och dess mål passande teorier, är internaliserade i den 
verksamme. De fyra övriga komposanterna i den professionella kompetensen framkom 
mindre tydligt. Dock kan det betraktas som plausibelt att, på grund av den rutin samtliga 
intervjupersoner förfogar över, efter mångårigt arbete inom skolan, anta att de likaledes 
besitter kunskap om de mål som styr verksamheten och vilka metoder, dem professionellas 
”how to do it”, som bäst lämpar sig innanför skolans murar. De två sista elementen i den 
professionella kompetensen är svårare att belysa på grund av dess komplexitet. Den etiska 
koden, som bland annat innebär en kännedom om verksamhetens människosyn och 
förhållningssätt samt den personliga profilen, som determineras av de fyra tidigare nämnda 
komponenterna och kan ses som en grundval, från vilken bakgrund till specifika handlingar 
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och beslutsfattningar har sitt ursprung, kan ta sig olika uttryck beroende på var 
intervjupersonerna befinner sig.  
 
Skillnaden mellan nätverkets och skolans miljö kan innebära att olika syn- och 
förhållningssätt och därigenom också personlig profil eftertraktas. Förhoppningsvis är det inte 
frågan om två diktomiserade ytterligheter men att döma av intervjupersonernas utsagor, 
betraktas exempelvis progression på olika sätt i nätverket och i skolan. Detta skulle kunna 
innebära att kontaktpersonernas känsla av förutsägbarhet minskar. Å andra sidan kan en 
vetskap om skillnaden i miljöernas beskaffenhet, något som intervjupersonerna tydligtvis 
besitter, underminera denna hälsorisk.      
 
 
8.5 Vidmakthållande - nätverket som stöd 
 
Lewin (1997) menar att gruppers sammansättningar bör präglas av variation. I nätverket 
förekommer spridning gällande befattningar. Av de intervjupersoner som har deltagit i denna 
studie i egenskap av kontaktpersoner finns utvecklingsledare, rektor, lärare och biträdande 
rektor. Variationen Lewin syftar på inkluderar även egenskaper/personlighet. Utifrån 
intervjupersonernas skildringar och det resonemang som fördes ovan kan ett rimligt antagande 
vara att det stora flertalet av nätverksdeltagarna är individer med stort eller mycket stort 
engagemang kring konceptets frågor, detta betraktas i det närmaste som en förutsättning av 
intervjupersonerna. Nackdelen med detta är att det inte råder jämvikt, de engagerade, de 
drivande har övertag. Enligt Lewin är det att föredra att en balans råder mellan de drivande 
och de återhållsamma, där de senares enda syfte är att motarbeta de drivande. Detta 
motarbetande skulle kunna verka som en form av motvikt genom att motverka eventuellt 
orealistiskt högt ställda förväntningar och därtill växande krav, till följd av ett omfattande 
möjlighetsseende, något som flitigt florerar inom nätverket.        
 
Genom och i nätverket säger sig kontaktpersonerna bland annat bli bekräftade, få stöd och 
samtliga intervjupersoner upplever deltagandet som mycket givande, dels beroende på de 
övriga nätverksdeltagarna, dels på Skolkoordinatorn som prisades oerhört för sina insatser 
både som bollblank och stöd. Utöver rektor/skolledare framhäver Lahiff (2000) också 
samordnare som en nyckelperson. Detsamma gjorde intervjupersonerna, i samtliga intervjuer 
framkom att en utomstående inspiratör och motor är mycket viktig. Detta är i enlighet med 
vad Albinsson & Björks (2003) utvärdering påvisade. 
 
Själva nätverksdeltagandet kan analyseras utifrån fyra komponenter i begreppet 
Empowerment (Raeburn & Rootman 1998); kontroll (känslan av att kunna påverka sin 
situation), kompetens (förmågan att genomföra handlingar på ett tillfredsställande sätt), 
självförtroende (att ha en uppfattning av en inre styrka och självkänsla) och bidragande 
(uppleva sig som en resurs).  
 
Beroende på den platta organisation nätverket är, kan en känsla av likvärdighet växa fram, 
oavsett befattning. Varje deltagare ses som en resurs och har stor möjlighet att påverka 
nätverksträffarnas innehåll och färdriktning. Nätverket kan också utgöra kontinuerlig 
startpunkt och mål i kontaktpersonernas inlärningscirkel. Ett framgångsrikt exempel, 
presenterat av en kontaktperson, genererar en annan kontaktperson erfarenheter som denne 
sedan tillsammans med egna tidigare erfarenheter, reflekterar kring och modifierar efter sin 
skolas förutsättningar och ”gör det till sitt”. Genom erfarenhetsutbyten, förmedlandet av goda 
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exempel, har en uppfattning om att möjligheten till genomförande av önskvärda förändringar 
ute på skolorna föreligger, möjlighet att växa fram.  
 
Möjlighetsseende förfogas det över i nätverket. I nätverket finns inga hinder, i nätverket 
fokuseras det på möjligheter i sann salutogen anda. När sedan kontaktpersonerna återvänder 
till sina ordinarie anställningar kan en kollision mellan vad som var möjligt i nätverket och 
vad som sedan tillåts i det vardagliga arbetet uppstå, de blir med all önskvärd tydlighet 
påminda om skolans hierarkiska värld där utsikterna för att frigöra de inneboende resurserna 
uppfattas som betydligt mindre än i nätverket.  
 
Upplevelsen av den rådande skillnaden mellan nätverkets och skolans miljö har varit påtaglig 
studien igenom. Nätverkets klimat beskrivs som tillåtande, öppet och med högt i tak medan 
skolans atmosfär framställs som trög. Divergensen kan förklaras av de båda organisationernas 
olika syfte och uppdrag. Skolans två huvuduppdrag är att främja barns lärande och att 
förmedla och förankra de värden som vårt samhälle vilar på hos eleverna och lärosätets grund 
utgörs av lärande kring exempelvis värdegrunds- hälso- och jämställdhetsfrågor 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Hälsofrämjande skola/skolutveckling och de därtill 
hörande nätverken ämnar stödja, stimulera och inspirera skolor till att satsa på ett långsiktigt 
arbete för att stärka skolans roll som stödjande miljö för hälsa (Folkhälsoinstitutet, 1997). 
Beröringspunkterna är således hälsa. I övrigt kan skillnaderna ses som mer omfattande och 
påtagliga än likheterna dem emellan, skolan skall bevara, nätverket vill utveckla, skolan 
beskrivs som en stor, trög och hierarkisk institution och nätverket som litet, flexibelt och platt. 
När progressiva nätverksdeltagare vänder tillbaka till sina respektive skolor kan det inte annat 
än att betraktas som naturligt att en konflikt uppstår.  
 
Hanteringen av konflikterna borde rimligtvis underlättas genom att kontaktpersonerna 
förfogar över kontroll, handlingsutrymme och mandat att genomföra önskvärda förändringar, 
antingen genom att i sin befattning vara rektor/skolledare eller att ha fått donerat dessa 
möjliggörande element från sin kommuns nämnder, förvaltningar och av sin skolledning. 
Att den enskilda skolan verkligen tar till sig det budskap, den grundtanken bakom 
Hälsofrämjande skola/skolutveckling som säger att processens frågor inte bara skall angå ett 
fåtal engagerade personer på skolan, utan hela personalstyrkan, alla elever och föräldrar ska 
vara involverade (Folkhälsoinstitutet, 1997; Swart & Reddy, 1999) kan likaledes underlätta 
övergången från nätverket till vardagsarbetet för kontaktpersonerna.  
 
En helhetssyn på såväl hälsa som arbetet med detsamma, tycks råda inom nätverket och i 
visionen kring Hälsofrämjande skola/skolutveckling, men hur vedertaget är detta? Det 
förefaller finnas en skillnad mellan att angå och att driva, mellan att vara involverad och att 
vara verkligt engagerad. Hur mycket stöd kan en kontaktperson som driver konceptets frågor 
på sin skola förvänta sig att få? 
 
 
8.6 Pedagogiskt värde  
 
Vilket pedagogiskt värde har då detta arbete haft? Lärandet har skett på tre plan. För det första 
har intervjupersonerna genom intervjuerna fått möjlighet att reflektera kring sitt eget arbete, 
både i skolan och i nätverket. Reflektion är ett centralt inslag i allt lärande (Roberts, 2002) 
men enligt intervjupersonerna klarar inte skolan alltid av att möjliggöra tid för eftertanke för 
sina anställda, varför också nätverket i det hänseendet fyller en stor funktion. För det andra 
har författaren fått en förändrad syn på nätverksarbete och den roll denna organisationsform 
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kan innehava för såväl organisationen som nätverket har som mål att utveckla som för 
deltagarna inom nätverket. För det tredje kan föreliggande arbete ge upphov till en modifierad 
syn på nätverksarbete i ett större perspektiv. Nätverket som organisationsmetod, har potential 
att införliva en form av förändringsberedskap i flertalet stora och ”tröga” organisationer, inte 
bara skolan.  
 
 
 8.7 Folkhälsopedagogisk relevans 
 
En av studiens största fördelar är enligt mitt förmenande att traditionella 
folkhälsopedagogiska begrepp såsom det salutogena perspektivet har blivit kontextualiserat, 
satt in i ett verkligt sammanhang och erhållit mänskliga erfarenheter och tankar. Detta kan 
underlätta förståelsen för dess verkliga innebörd i ett större perspektiv. Även andra vedertagna 
begrepp som eldsjälar och kompetens har genomgått samma problematisering och därefter 
blivit kontextbundna, vilket underlättar en djupare förståelse för dessa.    
Uppsatsens metodval har inneburit att individer fått möjligheten att framställa sin verklighet 
så som de upplever den. Tidigare studier på nätverket har bland annat mätt antalet 
utbildningstillfällen, undersökt vilka arbetsmetoder som används under nätverksträffarna och 
olika grader av upplevelser kring diverse frågor. Ifrågavarande studie har sökt skildra och 
lyfta fram nätverkets betydelse genom deltagarnas upplevelser, vilket torde bidra med ökad 
insikt. En sidoeffekt av studien var att deltagarnas belysning av nätverksarbete ger vid handen 
ett tydliggörande av vad som saknas i skolans värld; tid för reflektion, stöd och mandat att 
genomföra förändringar. Därutöver har skolan tillskrivits det mindre smickrande epitetet 
”trög”. Uppsatsen kan utgöra diskussionsunderlag och medverka till att dessa frågor 
uppmärksammas.     
 
Genom att skärskåda genomförandet av de önskvärda förändringarna i ett tidsperspektiv har 
ny kunskap genererats. Att som Skolverket utse bestämda befattningar, exempelvis 
rektor/skolledare, som betydelsefulla, har i detta sammanhang inte varit tillräckligt, utan 
studien visar på att det snarare är variationen av egenskaper/personligheter som kan benämnas 
framgångsfaktor i ett utvecklings- och förändringsarbete.    
 
Världshälsoorganisationen har som mål att minst 50 procent av Europaregionens barn ska ha 
möjlighet att gå i hälsofrämjande förskolor och 95 procent i hälsofrämjande skolor år 2015. 
Genom att uppmärksamma och synliggöra framgångsfaktorer kan möjligheten att målen 
verkligen efterlevs öka. I detta sammanhang kan nämnas att många blickar är riktade mot 
Skåne och ”vårt” nätverksarbete kring Hälsofrämjande skola/skolutveckling. Förfarandet är 
unikt och har börjat dra åt sig åtskilliga landstings uppmärksamhet som uttryck en vilja att 
påbörja ett liknande arbete. Med hänsyn till detta kan arbetet möjligtvis utgöra en form av 
vägledning till hur goda och välfungerande nätverk kan skapas och vilka befattningar 
och/eller egenskaper/personligheter som kan behövas. 
 
 
8.8 Förslag till fortsatt forskning 
 
Studien har väckt minst lika många frågor som den har givit svar. Är nätverksdeltagandet en 
hälsofara för en kontaktperson utan möjligheter att verkställa önskvärda förändringar? Vad 
kan skolledning, nämnder och förvaltningar göra för att stödja processen? Vems ansvar är 
egentligen det hälsofrämjande arbetet? Räcker det stöd som skolorna får för att hinna ta till sig 
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de kunskaper och nya synsätt som utvecklas inom nätverket? Vad krävs för att skolans 
personal, barnen och föräldrarna skall kunna känna, som nätverkets medlemmar att ”vi är alla 
inneboende resurser? 
 
Forskning som belyser kontaktpersonernas arbete på respektive skola och effekterna av 
interventionen (Hälsofrämjande skola/skolutveckling) känns särdeles viktig, dels för att 
uppmärksamma de hälsofrämjande skolorna och eventuellt och förhoppningsvis säkerställa 
fördelarna med det hälsofrämjande arbetet i skolmiljö, men framförallt för att underlätta och 
borga för adekvat stöd och reell uppbackning och verkligt mandat från nämnder, förvaltningar 
och skolledning.  
 
Skolkoordinatorn som intervjuats för studiens räkning fick ett nytt uppdrag första januari 
2003. Denne är nu ensam ansvarig för fortskridandet av nätverken i hela Skåne. Det vore 
intressant att se vilka effekter denna kvantitativa tjänstneddragning fått. Har den fått 
kvalitativa konsekvenser? Har nätverkstillfällena minskat nu när Skolkoordinatorn har fyra 
distrikt jämfört med när denne ”bara” hade ett som tidigare och i så fall vad har det inneburit 
för nätverksdeltagarna? 
 
Likaledes kan det vara av värde att avsluta det som jag påbörjat, att studera Hälsofrämjande 
skola/skolutveckling ur ett organisationsteoretiskt perspektiv för att ytterligare synliggöra 
processens olika stadier. 
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Intervjufrågor 
 
1. Framgångsfaktorer i konceptet ”Hälsofrämjande skola/Hälsofrämjande skolutveckling vad 
gäller innehåll och strategi? 
2. Framgångsfaktorer (styrkor i min roll), personliga och strategiska? 
3. Nätverket som stöd? 
4. Kunskapsutbytet inom nätverket? 
5. Organisatoriska framgångsfaktorer på diverse nivåer? 
 
 
 
 


