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Sammanfattning 

Titel: Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling - En studie om 

folkhälsoarbetets villkor i två svenska kommuner. 

Bakgrund: Befolkningens hälsa är beroende av fungerande samhällsstrukturer där kommuner 

har en central uppgift att vara med och skapa dem. Arbetet att skapa goda villkor för 

människors hälsa är en komplex uppgift. Även om beslutsfattare vill utveckla folkhälsan tycks 

förutsättningar ofta saknas och folkhälsoarbetet försummas därigenom. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur centralt placerade förtroendevalda och 

ledande tjänstemän uppfattar förutsättningarna för att kunna bedriva ett lokalt folkhälsoarbete 

på kommunal nivå. 

Metod: Intervjustudie med strategiskt valda kommunchefer, kommunstyrelseordförande och 

en folkhälsostrateg inom två kommuner i Örebro län. 

Resultat: Förutsättningarna för att bedriva ett lokalt folkhälsoarbete uppfattas vara att ha en 

gemensam helhetssyn på hälsobegreppen, att folkhälsomålen genomsyrar kommunernas 

verksamheter och att prioriteringarna sker medvetet utifrån målen. Även organisationens 

konstruktion samt ett välorganiserat arbetssätt visar sig i studien utgöra goda förutsättningar 

för att bedriva ett lokalt folkhälsoarbete, vidare syns tillgång till resurser och yttre påverkan 

som betydande faktorer för folkhälsoarbetets utfall. 

Slutsats: Kommunen som arena är en central plats för folkhälsoarbetet. Inom ramen för 

välfärdsuppdraget bör kommunledning se till att folkhälsoarbetet integreras som en självklar 

del i all samhällsutveckling. Sammantaget tycks förutsättningarna handla om insikten i det 

gemensamma ansvaret, där ett tydligt folkhälsoperspektiv är en viktig förutsättning för att 

lyckas främja folkhälsoutvecklingen. Genom att belysa behovet av dessa förutsättningar och 

vidare göra alla aktuella aktörer medvetna om sina respektive roller i folkhälsoarbetet kan 

folkhälsoperspektivet få genomslagskraft och invånare ges bättre möjligheter till hälsa. 

 

Nyckelord: Folkhälsa, folkhälsopolitik, lokalt folkhälsoarbete, kommunal ledning, kommunal 

tillväxt. 
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Abstract 

Title: The shared responsibility for local public health development - A study of public health 

work conditions in two Swedish municipalities. 

Background: Population health is dependent on functioning community structures, where 

communities strive to be involved in creating them. Although, the work to create the 

conditions for human health is complex. Even when policy makers want to develop public 

health, it seems some conditions are lacking and public health work is neglected. 

Aim: This study aims to examine how centrally placed Politicians and Senior Civil Servants 

feel prerequisites for conducting a local public health work at a municipal level. 

Method: Interview study with strategically chosen Political Chairmen, Senior Civil Servants 

and a Public Health Strategist within two municipalities in Örebro County. 

Results: The conditions for conducting a local public health work are perceived to be that 

they have a common holistic view of health related concepts, public health goals are carried 

out within municipal activities and priorities are consciously based targets. Although the 

organizations design and a well- organized approach is reflected in the study provide good 

conditions for the conduct of a local public health work, further visible access to resources 

and external influences as significant factor in public health work outcomes. 

Conclusion: The municipality arena is a central place for public health work. In welfare 

mission, municipalities should integrate public health work together with growth and 

development. Furthermore, the conditions involve the recognition of the common 

responsibility where public health perspective is an important prerequisite to successfully 

promote public health development. By highlighting the needs of prerequisites and promoting 

the users awareness of their role in public health work, can public health have a bigger impact 

and people are given better opportunities for health. 

 

Keywords: Public health, public health policy, local public health work, municipal 

management, municipal growth. 
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1. Inledning 
Nutidsmänniskan är beroende av fungerande samhällsstrukturer där kommuner har en stor roll 

i att skapa dem. Folkhälsans betydelse inom den regionala samhällsutvecklingen har förstärkts 

under senare år och numera råder en samstämmighet om att hälsa inte i första hand är en 

angelägenhet för hälso- och sjukvården utan påverkas i högre grad av sociala 

bestämningsfaktorer som återfinns i samhällsstrukturerna (Statens folkhälsoinstitut, 2009; 

WHO, 2008; Andersson & Ejlertsson 2009). Detta är grunden för den svenska 

folkhälsopolitiken (Regeringen, 2008) såväl som för det globala arbete som utförs av 

världshälsoorganisationen, WHO (WHO, 2008). En stor del av folkhälsoarbetet styrs av 

politiska beslut som tagits på global, nationell och lokal nivå. Politikens roll är att besluta om 

hur samhällsmedel ska prioriteras mellan olika samhällssektioner och befolkningsgrupper 

vilket blir styrande för det praktiska folkhälsoarbetet (Andersson & Ejlertsson 2009).  

Vad som styr politikens prioriteringar handlar bland annat om hur det talas om ett ämne och 

vilka begrepp som används (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Många av Sveriges 

regionalpolitiska styrdokument om att utveckla den ekonomiska tillväxten uttrycker mål som 

har starka beröringspunkter med de strukturella och sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. 

Dock uttrycks begreppen folkhälsa och hälsa mycket sällan vilket kan ses som oroande då 

träffsäkerheten och det långsiktiga arbetet blir svagare när aktörer som verkar mot samma mål 

använder sig av olika begrepp (Statens folkhälsoinstitut, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 

2013). Vidare omfattar folkhälsopolitiken många politikområden och dessa kräver samverkan 

mellan sig för att nå framgång (Andersson & Ejlertsson, 2009; Axelsson & Axelsson, 2007; 

Regeringen, 2008; Ågren & Lundgren, 2006). Sammantaget visar detta på att folkhälsa och 

folkhälsoarbete är beroende av att komma upp på den politiska agendan, prioriteras samt 

samverkas kring. Följaktligen är det viktigt att undersöka hur centrala beslutsfattare och 

ledande tjänstemän uppfattar förutsättningar för att bedriva ett lokalt folkhälsoarbete.  

 

2. Bakgrund 
Det råder en global värdegrundsuppfattning om att hälsa är en mänsklig rättighet och 

hälsoarbetet enligt internationella direktiv ska prioriteras för att utjämna skillnader i hälsa 

mellan länder och individer (Marmot & Wilkinson, 2006; WHO, 2008). I Sverige har 

folkhälsopolitikens fokus flyttats från individens levnadsvanor till numera frågor om social 

och ekonomisk utveckling samt politisk styrning (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 
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Bakgrunden i denna studie kommer att beröra folkhälsoarbetets sammanhang och nutidens 

komplexitet där arbetet lokalt i kommuner förväntas bedrivas. 

 

2.1 En enhetlig hälsa för hälsans skull 
För att förstå folkhälsoarbetets förutsättningar och sammanhang är det nödvändigt att veta 

innebörden i de begrepp som används. Statens folkhälsoinstitut (2009) menar att 

hälsobegreppen upplevs som diffusa och något otydliga på arenor utan tydligt 

folkhälsoperspektiv. Vidare menar Statens folkhälsoinstitut (2009) att insatser får bättre 

träffsäkerhet och långsiktigt genomslag om medvetna ställningstaganden görs baserade på 

evidensbaserad kunskap till skillnad från allmänt grundade insatser. Att använda samma 

begrepp och veta innebörden av dem tycks vara både ekonomiskt motiverat samt etiskt riktigt.  

2.1.1 Hälsobegrepp 
Den kanske mest citerade definitionen av hälsa är den som WHO gjorde år 1948. Där uttrycks 

hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

frånvaro av sjukdom (WHO, 1948). Vidare har WHO i sin tolkning av hälsa beskrivit den 

som en resurs för människan i det dagliga livet och inte som ett specifikt tillstånd att uppnå. 

År 1986 kom tillägget “Health is seen as a resource for everyday life, and not the objective of 

living. Health is a positive concept an emphasizing social and personal resources, as well a 

physical  capacities” (WHO, 1986, s. 1). Hälsa ses i modern folkhälsovetenskap som ett 

kontinuum, som kan mätas på fler sätt än endast i skalan frisk till sjuk (Andersson & 

Ejlertsson 2009). Det tvärvetenskapliga ämne som folkhälsovetenskapen är, integrerar med 

många ämnen för att förklara och skapa hälsa. Den studerar livsvillkorens, levnadsvanornas, 

miljöns och samhällsstrukturens betydelse för hälsoutvecklingen (Andersson & Ejlertsson 

2009). Hälsa är en mänsklig rättighet och betraktas som en resurs för att nå social, ekonomisk 

och personlig utveckling, inte bara på individuell nivå utan också på samhällsnivå (FN, 2013; 

WHO, 1986). 

Genom att tala om en hel befolknings hälsotillstånd används begreppet folkhälsa. Under 

begreppet ryms befolkningens hälsotillstånd med avseende på både nivå och fördelning.  En 

god folkhälsa är alltså en befolkning med så bra hälsa som möjligt och så jämlikt fördelad 

hälsa som möjligt (Janlert, 2000). Folkhälsoarbete är därmed allt som görs för att förebygga 

sjukdom och främja hälsa i befolkningen (Andersson & Ejlertsson 2009). Hälsobegreppen är 

således begrepp som berör hela samhället på alla nivåer.  
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2.1.2 Hälsans bestämningsfaktorer 
Det finns ett antal faktorer som påverkar individers hälsa vilka benämns som hälsans 

bestämningsfaktorer. Dessa delas in i fem olika nivåer som kan påverkas mer eller mindre. 

Ålder, kön och arv finns längst ner i modellen och beskrivs som biologiska förutsättningar 

vilka är mindre påverkningsbara. Samhälleliga och lokala nätverk återfinns i första fältet från 

modellens mitt och utgörs av den närmaste omgivningen individen har. Det andra fältet 

representerar individuella livsstilsfaktorer och det tredje fältet utgör levnadsvillkor och 

arbetsförhållanden. Det yttersta fältet i modellen står för de generella socioekonomiska och 

miljörelaterade faktorer som påverkar individens hälsa (se figur 1).  

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Modell av Leif Svanström och Bo Haglund, Socialmedicin, Karolinska 

Institutet. 

De faktorer som den enskilde individen inte kan påverka omnämns som de sociala 

bestämningsfaktorerna, dvs. samhällsstrukturer som innefattar socioekonomiska faktorer och 

miljöfaktorer. Dessa sociala bestämningsfaktorer tar grund i och styrs av samhällets 

socialpolitiska strategier, lagar och bestämmelser. Förändringar av dessa faktorer kan endast 

göras på global, nationell, regional och lokal nivå genom politiska beslut. Den enskilde 

individen har ingen möjlighet att direkt påverka de sociala bestämningsfaktorer som denne 

lever under, ändå kan de ha en avgörande roll för individens hälsa. Till exempel så påverkar 

infrastrukturens utbyggnad individens möjlighet att färdas och verka i samhället och 

bestämmelser i vården påverkar dess tillgänglighet för individer (Naidoo & Wills, 2007). 

Det är de strukturella och sociala förhållandena i samhället som påverkar människans hälsa 

allra mest (Marmot & Wilkinson, 2006; WHO, 2008). Hälsan i befolkningen beskrivs ta sin 
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grund i samspelet mellan individers förutsättningar och de sociala förhållanden under vilka 

människor växer upp, lever, arbetar och åldras i. Det visar sig att hälsa inte är tillgängligt för 

alla, människor med svaga ekonomiska resurser eller låg utbildningsnivå samt ensamstående 

och långtidsarbetslösa riskerar sämst hälsa (WHO, 2008). Enligt forskning är 

minoritetsgrupper i riskzon för ohälsa då de diskrimineras och erhåller en känsla av att ofta 

behöva förklara deras normavvikelse (Socialstyrelsen, 2009). De avgörande faktorerna för 

hälsa tycks vara samhällsstrukturer som inkluderar eller utesluter dessa personer (Aqtash & 

Van Servellen, 2013; Ross, Dobinson, & Eady 2010). Annan forskning visar att 

utbildningsnivå, socialt stöd och samhällstjänsternas tillgänglighet är bland de viktigaste 

faktorerna för hälsan (Ahnquist, Wamala, & Lindstrom, 2012; Chakraborty, Islam, 

Chowdhury, Bari & Akhter, 2003; Forbes, 2001). Ojämnlikheten i hälsa beror således mer på 

livsvillkor än på genetiska faktorer och levnadsvanor och är därför en samhällelig 

angelägenhet. Livsvillkoren i samhället påverkas av politiska, ekonomiska och sociala krafter. 

Genom insatser på makronivå kan livsvillkor förbättras och därmed skapas förutsättningarna 

för hälsosammare livsstilar och därmed bättre och jämnare hälsotillstånd i befolkningen 

(Marmot & Wilkinson, 2006; WHO, 2008). 

2.1.3 Nationella mål för folkhälsan 
För tio år sedan togs ett nationellt gemensamt ställningstagande om att folkhälsoarbetet i 

Sverige ska verka för att främja en god och jämlik folkhälsa. Under 2003 antog riksdagen 

regeringens  proportion  ”Mål  för  folkhälsan”  som innefattar ett övergripande nationellt mål 

och elva målområden för folkhälsoarbetet (Regeringen, 2003). År 2008 omarbetades 

propositionen, den övergripande målstrukturen behölls men målen tydliggjordes i en ny 

proposition ”En  förnyad  folkhälsopolitik” (Regeringen, 2008). Sverige har därmed, sedan tio 

år tillbaka, en nationell folkhälsopolitik som genom 11 målområden berörande 

samhällsstrukturer, livsvillkor och levnadsvanor ska uppnå det övergripande målet om att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i befolkningen (Regeringen, 

2008).  

De nationella målen för folkhälsan har varit viktiga i det svenska folkhälsoarbetet. 

Folkhälsopolitiken och dess mål har underlättat för kommuner, landsting och regioner att 

bedriva ett systematiskt folkhälsoarbete. Folkhälsopolitikens mål används som ett redskap i 

planering och prioritering av insatser, de uttrycks även underlätta samverkan mellan olika 

folkhälsoaktörer i samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2013).  
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2.1.4 Jämlik hälsa 
Folkhälsopolitikens övergripande mål handlar om en god hälsa på lika villkor hos 

befolkningen (Regeringen, 2008). Hälsans ojämlika fördelning mellan och inom grupper ses 

därmed som ett centralt problem. I en jämförelse mellan Sveriges kommuner och landsting 

framkommer att den självskattade hälsan upplevs olika mellan kön, utbildningsnivå och 

geografiska områden. Personer med låg utbildningsnivå visar i högre utsträckning ha låg 

hälsostatus (Sveriges kommuner och landsting, Statens folkhälsoinstitut & Socialstyrelsen, 

2009). I Örebro län finns skillnader i skyddsfaktorer mellan individer och därmed skillnader i 

hälsa. Framtidstro, trivsel i skolan/på arbetet och sömn är de viktigaste skyddsfaktorerna för 

hälsan och syns ojämnt fördelade mellan kön och socioekonomisk status (Lindén-Boström & 

Persson, 2012). Ambitionen att minska ojämlikheten i befolkningens hälsa grundar sig i den 

globala uppfattningen om att alla människor ska ha stöd och möjlighet till att uppnå sin fulla 

hälsopotential samt välbefinnande. Att nå upp till denna vision anses vara en av de största 

hälsopolitiska utmaningarna i modern tid (Marmot & Wilkinson, 2006; WHO, 2008). Ännu 

ett skäl till att arbeta för en jämlik hälsa är att en befolkning med god hälsa fungerar som en 

drivkraft för den allmänna samhällsutvecklingen. Jämlik hälsa globalt och lokalt är således en 

viktig faktor för social och ekonomisk utveckling (Marmot & Wilkinson, 2006). 

Hur hälsobegreppen uttrycks och definieras tycks få en betydelse för hälsoinsatsernas existens 

och träffsäkerhet (Statens folkhälsoinstitut, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2013). Att Sverige 

har nationella uttryckta folkhälsomål gynnar folkhälsoarbetet (Statens folkhälsoinstitut, 2013) 

och därmed tycks hälsobegreppens existens vara viktiga förutsättningar för att nå 

folkhälsopolitikens mål i strävan om en jämlik hälsa. 

 

2.2 Betydelsen av politisk styrning och ledning för folkhälsan 
För att förstå folkhälsoarbetets sammanhang behövs en förståelse för hälsobegreppen och dess 

betydelse men också för samhället och dess styrning. Nedan följer utvecklingen av 

samhällsstyrningen, folkhälsopolitiken samt kommunens roll för folkhälsoutvecklingen. 

2.2.1 Historiskt perspektiv 
Genom historien syns beslut rörande strukturella samhällsinsatser spela stor roll för den 

svenska folkhälsan (Ågren & Lundgren, 2006). Exempelvis gör Sveriges unika 

folkbokföringssystem att folkhälsan kan följas sedan 1750. Vidare gjorde kyrkan en 

samhällsinsats i arbetet att ge hälsoinformation och smittkoppsvaccin och den obligatoriska 
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folkskolan bidrog i sin tur till läskunnighet. Dessa förhållanden bidrog till att 

spädbarnsdödligheten minskade och medellivslängden ökade långt innan de medicinska 

genombrotten (Ågren & Lundgren, 2006). Detta visar på strukturella samhällsinsatsers 

betydelse för folkhälsan även genom historien. 

Människors hälsoförutsättningar är en fråga för politik och samhällsstyrning då så många 

faktorer, och speciellt strukturella faktorer, påverkar hälsans utfall i befolkningen. Styrningen 

har gått från en centralstyrning där staten haft den betydande styrningen till en mera interaktiv 

samhällsstyrning där det finns ett ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer i syfte att 

öka den offentliga politikens förmåga (Montin & Hedlund, 2009). WHO är en organisation 

som har haft stor inverkan på folkhälsoarbetet i samhället. Genom ett antal internationella 

dokument de senaste tre decennierna har jämlikhetsinriktad samhällspolitik på ett påtagligt vis 

lyfts in i hälsofrågorna (Pellmer & Wramner, 2007).  

Den svenska staten har idag fortfarande en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen då 

riksdagen har lagstiftningsmakt men vid sidan av den statliga regleringen använder riksdag, 

regering och myndigheter i allt större utsträckning andra styrmedel så som handlinsplaner, 

statsbidrag och andra styrdokument (Montin & Hedlund, 2009). Vidare innebär detta att 

staten inte länge är ensam som styrande aktör i relationen stat och kommun. Ideella 

organisationer och privata företag är aktörer som påverkar och medverkar i kommunernas 

arbete genom överenskommelser, policys och handlingsplaner. Staten betraktas numera som 

en del av flera aktörer som försöker styra kommuner och landsting (Statskontoret, 2005). 

Däremot är politiken grunden som arbetet vilar på i Sverige trots att styrning sker från flera 

håll. 

2.2.2 Folkhälsopolitiken idag 
Folkhälsopolitiken anses vara ett relativt nytt politikområde och kännetecknas tillsammans 

med andra nya politikområden av att framgång förutsätter samarbete och samverkan mellan 

olika aktörer (Montin & Hedlund, 2009). Integration och samverkan är något som växt fram 

genom utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Detta för att kunna erbjuda mer 

holistiska tjänster i syfte att möta de allt mer komplexa behoven i det moderna samhället 

(Axelsson & Axelsson, 2007). Det finns olika former av integration där samverkan som 

innebär både hierarkisk samordning och frivilligt nätverkssamarbete beskrivs som det mest 

komplexa formen av integration. Samverkan i ett folkhälsoarbete beskrivs som nödvändigt då 

förutsättningarna för folkhälsa är så omfattande (Axelsson & Axelsson, 2007). I stället för att 
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skapa välfärd genom omfattande insatser med offentliga medel handlar det idag om att 

organisera befintliga resurser på nya kostnadseffektiva sätt. Det finns en tanke om att olika 

resurser från olika håll och ömsesidigt lärande mellan grupper/aktörer ska generera mer än 

summan av delarna, en så kallad synergieffekt (Montin & Hedlund, 2009). Hälso- och 

sjukvårdsektorn har inte i uppgift att hålla individer friska då hälsa skapas och bevaras i 

huvudsak utanför hälso- och sjukvårdssektorn. Samverkan mellan andra sektorer och 

professioner i samhället blir då avgörande i ett lyckat hälsofrämjande arbete (Fosse, 2007). 

Regeringen (2008) uttrycker en tydlig förväntan om samverkan mellan olika samhällsnivåer, 

samhällsaktörer och politikområden för att de 11 folkhälsopolitiska mål som Sverige har ska 

uppnås.  

Regeringen vill driva en folkhälsopolitik med människan i centrum där politiken ska vara 

inspirerande, framåtsyftande och stimulerande. Respekt för människans integritet och kraft 

tycks viktigt samtidigt som människan ska stödjas av samhället i sitt eget ansvarstagande över 

sin hälsa. För att förverkliga en sådan politik uttrycks fem viktiga byggstenar, nämligen: start, 

stöd, skydd, samverkan och stärkt kunskapsstyrning. Det handlar om barns uppväxtvillkor, 

stöd i hälsosamma val, skydd mot hälsohot, ett gemensamt ansvar för en god hälsa och 

effektivt folkhälsoarbete (Regeringen, 2012). Det är tydligt att Sverige har en holistisk syn på 

människan i sin folkhälsopolitik. Människan ses som en helhet och fokus läggs på människans 

handlingsförmåga i en social kontext. Med en helhetssyn krävs samhällssystem i samverkan 

som förutsätter gemensamma intressen och strävan mot samma mål (Axelsson & Axelsson, 

2007). I den politiska utvecklingen under senare år har individen getts ett tydligare ansvar för 

sin hälsa även om det fortfarande sägs råda en holistisk syn i folkhälsopolitiken (Regeringen, 

2012). 

Folkhälsopolitiken är och kommer att vara omstridd. Det finns starka ekonomiska intressen i 

branscher som påverkar hälsan negativt, ett försvar inom politiken har varit att individualisera 

människors hälsoförutsättningar och ge individen huvudansvaret utan att tillräckligt se till de 

strukturella frågorna. Trots att hälsa är en mänsklig rättighet sätts den stundtals i andra hand 

inom politikområden som behandlar regler kring exempelvis jordbruk, transport och handel 

(Ågren, 2005). Folkhälsans komplexitet och det faktum att det alltid kommer finnas 

ekonomiska makter som motarbetar delar av folkhälsoutvecklingen gör arbetet komplicerat 

men också viktigt. Särskilt i bemärkelsen att hälsa i befolkningen genererar ekonomisk 

tillväxt och att ekonomisk tillväxt genererar hälsa. 
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2.2.3 Kommunen som arena för folkhälsoarbete 
Sveriges nationella folkhälsomål som kommuner antar och arbetar utifrån är skapade efter 

hälsans bestämningsfaktorer, vilket innebär att kommunerna måste arbeta både strukturellt 

och intersektoriellt för att uppnå dem. Ansvaret för att implementera folkhälsomålen ligger 

därför på den regionala och lokala nivån. Kommunerna och dess lokala politiker och 

tjänstemän blir därmed centrala nyckelpersoner för folkhälsan (Lundgren, 2008; Regeringen, 

2008). Inom forskning menar man att framgång inom folkhälsa på lokal nivå är beroende av 

intresse och förståelse för vad policyn betyder samt att arbetet ges tillräckliga resurser (Van 

Meter & Van Horn, 1975). Även då dessa faktorer finns beskrivs arbetet för sociala 

bestämningsfaktorer som komplext. Inom ramen för hälsofrämjande insatser i kommunen 

måste politiker och tjänstemän förhålla sig till lagar och regelverk, ledning och guidning av 

olika nätverk. I denna kontext förväntas kommunen genomföra politik som syftar till att 

påverka rådande sociala bestämningsfaktorer (Jansson, Fosse & Tillgren, 2011). De 

folkhälsopolitiska målen är inte lagbundna utan antas frivilligt av kommunerna, när detta görs 

och målen införs i lokala policys ges folkhälsoarbetet mer legitimitet och får bättre 

förutsättningar att lyckas. Att folkhälsopolicys upplevs greppbara och ger tydliga riktlinjer 

visar sig vara viktigt för att undvika problematik och konflikter kring folkhälsoarbetet 

(Jansson, Fosse & Tillgren, 2011). Sveriges kommuner tycks stå inför en betydelsefull 

utmaning i målet att bedriva folkhälsoarbetet för en jämlik hälsa. 

2.2.4 Förtroendevalda och centrala nyckelpersoner för det lokala folkhälsoarbetet 
Lokala politiker har varit och är nyckelpersoner i folkhälsoutvecklingen, historiskt sett har 

insatser från folkrörelser och kommunpolitiker haft större betydelse för folkhälsoutvecklingen 

än vad hälso- och sjukvårdens insatser haft (Ågren & Lundgren, 2006). Både det historiska 

perspektivet och dagens arbete argumenterar för att kommunerna och dess förtroendevalda är 

drivande aktörer i arbetet för en god folkhälsa. 

Idag pågår ett folkhälsoarbete bland befolkningen på alla samhällsnivåer. Tjänstemän, ideella 

föreningar, bostadsbolag samt kommuner och landsting bidrar alla till en bredd av insatser 

som tillsammans skapar förutsättningar för folkhälsoutvecklingen (Sundin, 2005). Detta ger 

ökade krav på dialog och samverkan mellan dessa olika nivåer, aktörer och politikområden 

vilket i sin tur kan komma att förändra rollen som politiker. Tendenser till en förskjutning från 

ideologipolitik till sakfrågor tycks synas och i mötet mellan politiker och samverkanspartners 

uttrycks en önskan om att politiker ska ha en bredare helhetssyn än den de har med sig från 

den nämn de sitter i (Elander, Eriksson, Fröding, 2009).  
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Politiker har i sin roll som beslutsfattare ansvaret att prioritera folkhälsoinsatser. Det sker ofta 

i olika framtagna styrdokument och policys som politiker sätter i drift (Stadskontoret, 2005). 

Enligt forskning tycks politiker vara medvetna om de sociala bestämningsfaktorernas 

betydelse för folkhälsan men tycks i slutändan ändå hamna i strategier för att motivera den 

enskilda individen till hälsosamma levnadsvanor (Baum & Fisher, 2011). Policys börjar ofta i 

en bred syn på sociala bestämningsfaktorer, men slutar i beskrivande strategier med fokus på 

arenan hälso- och sjukvård (Baum & Fisher, 2011). I intervjuer med personer som tidigare 

varit politiker framkommer en vilja att påverka de sociala bestämningsfaktorerna men en 

osäkerhet i att skapa policys kring dem och aktivt arbeta kring dem för att området är så 

komplext (Baum, Laris, Fisher, Newman, & MacDougall, 2013). Enligt politikerna 

försummas arbetet med de sociala bestämningsfaktorerna för att det inte upplevs greppbart 

utan svårt och otydligt. Att utfallen inte direkt kan kopplas till arbetet gör det också svårt att 

motivera arbetet (Baum, Laris, Fisher, Newman, & MacDougall, 2013). Exworthy (2008) 

beskriver policyskapandet kring de sociala bestämningsfaktorerna som komplicerat. Dels för 

att området är komplext och enkla lösningar som ryms inom en policy inte tros finnas, och att 

långsiktigheten som måste ses i arbetet med sociala bestämningsfaktorer har många gånger 

svårt att konkurera med kortsiktiga resultat som är tydliga att se inom andra områden, många 

gånger finns inte tiden som behövs för att kunna visa på effekter. Att orsakssamband inte är 

helt uppenbara och att samverkan och partnerskap som krävs i arbetet med sociala 

bestämningsfaktorer är komplicerat är ytterligare orsaker till att policyskapandet och aktiva 

handlingar är svårt (Exworthy, 2008). Politiker och beslutsfattare har alltså en stor roll i 

förändringsarbetet men upplever själva att arbetet är väl komplext och därigenom svårt. Att 

arbetet då försummas trots en tydlig vilja och kunskap tycks vara ett resultat av kontexten. 

 

2.3 Studiens kontext 
Örebro län är ett av Sveriges 21 län beläget i Mellansveriges Bergslagen. Länet består av 12 

kommuner med Örebro som den befolkningsmässigt största kommunen samt länets 

residensstad. Utan att folkhälsoarbetet är fastställt i lagen har Örebro län valt att aktivt arbeta 

för att uppnå det övergripande målet om en jämlik hälsa på lika villkor samt de 11 nationella 

folkhälsomålen.  I  Örebro  läns  ”Folkhälsoplan  med  folkhälsopolitiska  mål  – En god och jämlik 

hälsa i Örebro län 2012-2015”  beskrivs  kommunernas  roll  som  ansvariga  för  primära  insatser  

lokalt t.ex. i skola, förskola, service till äldre samt i lokal utveckling och planering av miljö. 

Kommunerna har även ansvaret för medborgardialog. Folkhälsoplanen och dess mål uttrycks 
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ska fungera som en motor och ge stöd och legitimitet åt arbetet (Örebro läns landsting, 

2012a). Folkhälsoplanen ligger vidare till  grund  för  ”Avtal om samverkan för lokalt 

folkhälsoarbete”  som  kommunerna i de olika länsdelarna och Örebro läns landsting har 

tecknat (Örebro läns landsting, 2012b). Avtalet syftar till att främja en god och jämlik hälsa i 

befolkningen genom en långsiktig samverkan mellan parterna. Utveckling ska nås genom 

ökad folkhälsovetenskaplig kompetens och ökad samverkan mellan folkhälsoaktörerna. 

Kommunerna i länsdelen ansvarar enligt detta avtal bland annat för att aktivt använda 

samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen 

och motverka barnfattigdom (Örebro läns landsting, 2012b). Samverkan är enligt 

styrdokumenten prioriterat och folkhälsofrågor tycks vara en del i den politiska styrningen i 

Örebro län. Länsdelen strävar efter djup kunskap, bred kompetens och ett arbete med 

långsiktigt perspektiv där samverkan är grunden som folkhälsoarbetet står på (Örebro läns 

landsting, 2012a; Örebro läns landsting, 2012b). 

Som ett resultat av länsdelens samverkan i folkhälsofrågor finns ett folkhälsoteam som arbetar 

på uppdrag av fyra kommuner i Örebro län. Folkhälsoteamets arbete syftar till att utveckla 

kommunernas folkhälsoarbete med utgångspunkt i lokala visioner och program, men också 

utifrån de regionala och nationella folkhälsomålen. I en konstruktion av en styrgrupp för 

folkhälsoteamet där kommunernas kommunchefer ingår finns möjlighet till diskussion då 

gruppen träffas två gånger per termin. Syftet med träffarna är att stämma av nuläget, 

uppdatera verksamhetsplanen samt diskutera aktuella, övergripande frågor (XXX, 2013). 

 

3. Problemformulering 
Då litteraturen antyder att lokal politik och kommunal ledning har störst inverkan vad gäller 

beslut som påverkar människors livsvillkor och därmed deras hälsa bör ett tydligt 

folkhälsovetenskapligt perspektiv komma till stånd inom den kommunala ledningen. Hälsa 

betraktas som en mänsklig rättighet samtidigt som det finns en avsaknad av svensk lag som 

ålägger kommuner att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete, detta gör att ansvaret över den lokala 

folkhälsan finns hos varje enskild kommun. Att det moderna samhället har vitt skilda behov 

gör folkhälsoarbetet brett och komplext. Litteraturen styrks folkhälsoarbetets komplexitet då 

den visar att förtroendevalda många gånger har viljan att påverka folkhälsan till det bättre 

men inte tycks ha förutsättningar att till fullo nå sina mål. Detta motiverar att undersöka och 
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synliggöra den lokala kommunala ledningens upplevda förutsättningar för arbetet att påverka 

den lokala folkhälsoutvecklingen i praktiken. 

 

4. Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur centralt placerade förtroendevalda och ledande 

tjänstemän uppfattar förutsättningarna för att kunna bedriva ett lokalt folkhälsoarbete på 

kommunal nivå. 

 

5. Metod 
Det metodologiska ramverk som ligger till grund för denna studie är av kvalitativt slag. Valet 

av detta gjordes utifrån studiens syfte vilket uttalar ett sökande efter individers upplevelser. 

Enskilda intervjuer med fem stycken centrala personer för folkhälsoarbetets påverkan i två 

kommuner har gjorts med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Genom dessa intervjuer 

delade informanterna med sig av deras upplevelser och erfarenheter kring folkhälsa, samt hur 

folkhälsoarbetet bedrivs och önskas bedrivas i tillhörande kommun. Som analysmetod av den 

insamlade data användes i denna studie kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Den kvalitativa innehållsanalysen används för att identifiera variationer 

och ger tolerans till tvetydligheter, motsägelser och möjlighet att finna flera giltiga 

förklaringar (Denscombe, 2009; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna 

vetenskapliga forskningsstrategi lämpar sig på ett bra sätt för att besvara studiens syfte där 

nyckelpersonernas egna upplevelser och antaganden utgör underlag för studien.  

 

5.1 Urval 
De fem informanterna valdes till denna studie genom ett subjektivt urval där informanternas 

yrkesroll utgjorde största skälet till inkludering. Studiens syfte motiverar att medvetet 

handplocka urvalet så att de informanter som anses kunna ge mest värdefull data lägger 

grunden för studien (Denscombe, 2009). De två kommunerna som ingått i studien finns 

belägna i en av länsdelarna i Örebro län och definieras enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting (2013) som pendlarkommun samt varuproducerande kommun. De två kommunerna 

beskrivs ha en naturlig kontakt till varandra och löper båda under samma regionala 
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folkhälsoplan och samverkansavtal vilket föll under kriterierna för studien. Två 

kommunchefer och två kommunstyrelseordförande inom två kommuner i Örebro län valdes 

som informanter tillsammans med en folkhälsostrateg som var verksam i båda kommunerna. 

Utifrån sina respektive positioner och uppdrag utgör informanterna tillsammans den grupp 

som ytterst påverkar folkhälsan i kommunen, vilket också överensstämde med studiens 

urvalskriterier. De förtroendevalda politikerna tar beslut rörande folkhälsofrågor, 

kommunchefer ser till att besluten blir verklighet och folkhälsostrategen utgör expertisen 

inom området. De har alla därmed en gedigen roll i ledningen för kommunernas 

folkhälsoarbete. Urvalet ansågs naturligt mättat då alla personer på dessa poster inom 

kommunerna blev tillfrågade om medverkan och tackade ja. Urvalet var därmed strategiskt 

och designat så att informanter med erhållen kunskap om den lokala kontexten kring 

undersökningens syfte inkluderats (Denscombe, 2009). 

5.1.1 Urvalsprocess 
Processen för studiens urval har skett i flera steg. För att identifiera beslutsfattare och 

kommunala tjänstemän kring folkhälsofrågor i de utvalda kommunerna har sökningar gjorts 

på kommunernas hemsidor där personerna finns presenterade med respektive titel. Där efter 

har ett informationsbrev (se bilaga 1) skickats via mail till samtliga informanter. Detta för att 

ge informanten tid och möjlighet till reflektion över sitt eventuella medverkande samt till att 

finna en tid för intervju som skulle passa dem. Informationsbrevet tog grund i de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) och gav information om studien och 

dess syfte. Information om frivillighet och att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt 

återfanns i brevet precis som önskan om röstinspelning. Informationsbrevet presenterade även 

författaren till studien och varför de blivit kontaktade och avslutades med kontaktuppgifter till 

både författaren och dess handledare. All information syftade till att göra studien och 

informanternas roll tydlig för dem. Både ur ett etiskt perspektiv men även för att öka chansen 

till deltagande (Dalen, 2007). De respondenter som inte svarat på mailet inom tre dagar 

kontaktades via telefon med förfrågan om de sett följebrevet och om de i så fall önskar delta i 

studien. Alla tillfrågade tackade ja till medverkan. 

 

5.2 Datainsamling 
Så snart som informanterna tackat ja till medverkan i studien bestämdes tid och plats för 

intervju utifrån deras önskemål. Detta med motiveringen att öka möjligheten för 
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informanterna att känna sig trygga och för att på bästa sätt kunna återskapa upplevelser och 

erfarenheter, vilka eftersträvas att undersökas i denna studie (Denscombe, 2009). 

Studiens syfte speglar även här valet av intervjumetod där intervjuerna valdes att genomföras 

semistrukturerat. Den relativt fria strukturen denna intervjumetod har, anses lämplig i de 

sammanhang då informanternas egna erfarenheter och upplevelser söks (Denscombe, 2009). 

Informanterna tillåts tala fritt utifrån ett antal huvudfrågor av öppnare karaktär kring det 

förutbestämda ämnet. För att på bästa sätt säkerställa att informanterna delger erfarenheter 

och upplevelser som studien söker svar på utformas även ett antal underfrågor som ställs av 

intervjuaren vid behov (Denscombe, 2009).  

En intervjuguide utformades med tillhörande huvudfrågor och underfrågor kring studiens 

syfte. Frågorna berörde begreppet folkhälsa, hur folkhälsoarbetet bedrivs i kommunen, 

informantens respektive roll i arbetet och kommunens betydelse för befolkningens hälsa, 

upplevda ramverk och riktlinjer samt samverkan, framgångsfaktorer, hinder och möjligheter i 

arbetet med folkhälsa. Det var viktigt att frågorna var utformade så att alla informanter kunde 

besvara samma frågor men utifrån sina respektive yrkesuppdrag som skilde dem åt. Frågorna 

var därmed öppna och tillät informanterna att tala utifrån sitt sammanhang i sin roll. En 

pilotstudie genomfördes med en utomstående informant med liknande erfarenheter som 

studiens inkluderande informanter för att testa intervjuguidens funktion och för att göra 

intervjuaren bekant med materialet och intervjusituationen. Pilotstudien ledde till att enstaka 

ordval gjordes om för att få frågorna tydligare och säkerställa att svaren skulle komma 

närmare vad studien söker. Intervjuguiden inleddes med en fråga om informantens allmänna 

bakgrund för att sedan beröra frågor om folkhälsa i allmän bemärkelse och tillsist frågor kring 

upplevelser av det lokala folkhälsoarbetet. Till intervjuarens hjälp fanns också en ruta i 

intervjuguiden som ger tips på fraser att använda för att få informanten att utveckla och 

förtydliga sina tankar (se bilaga 2). 

Vid varje intervjutillfälle gavs en kort presentation av författaren och studiens syfte samt 

frågan om samtycke till ljudupptagning. Information gavs också om att deltagandet var 

frivilligt och konfidentiellt. Detta för att skapa en trygg och avslappnad atmosfär så att 

informanterna öppet kunde tala om ämnet (Denscombe, 2009). Intervjuerna genomfördes 

ansikte mot ansikte på en avskild plats för att minimera risken att bli avbrutna. Varje intervju 

varade mellan 35 – 45 minuter. 
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5.3 Dataanalys 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. Detta så snart som intervjutillfället 

var över för att bättre minnas intervjusituationen och göra anteckningarna till intervjuerna 

levande och nedteckna dem i det transkriberade materialet. Det totala antalet sidor 

transkriberat material uppgick till 61 sidor och utgör studiens analysenhet. Texten 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Den metodologiska ansatsen denna kvalitativa innehållsanalys har är induktiv, vilket betyder 

att texten analyserats förutsättningslöst utan förbestämt kodningsschema eller utarbetade 

mallar eller teorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Innehållsanalysens första steg 

var att läsa igenom analysenheten för att få en helhetsbild och grepp om det huvudsakliga 

innehållet. Därefter delades analysenheten in i två domäner från textens struktur vilka föll sig 

som  ”individuella  förutsättningar”  och  ”förutsättningar i omgivningen”. Utifrån domänerna 

identifierades meningsenheter från samtliga intervjuer i en storlek där det inte riskeras att 

tappa viktig innebörd eller att få ett fragmentariskt resultat. När alla meningsenheter plockats 

ut kondenserades de för att göra det lättare att kunna se det centrala innehållet. Därefter 

kodades de kondenserade meningsenheterna med ord som stämde överens med 

meningsenhetens innebörd. Det sista steget var att jämföra koder och söka efter likheter och 

skillnader för att kunna placera dem i olika kategorier och underkategorier. Tabell 1 visar 

exempel av meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

huvudkategorier som redovisar studiens analysprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 

och huvudkategorier från studiens innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Ytterst är det ju 
politikens 
medvetenhet, 
förståelse och insikt 
om folkhälsa och att 
man sen prioriterar det 
här i besluten. 

Politisk ledning 
behöver förståelse av 
folkhälsa för att 
kunna prioritera 

Folkhälso-
förståelse och 
prioritering hos 
politiker 

Beslutsfattares 
medvetna 
prioriteringar 

Medveten 
prioritering 

En av de största 
utmaningarna är ju att 
få alla 
kommunanställda 
medvetna om det här. 
Alla behöver hänga 
med på det här, det 
tror jag är viktigt. 

Få alla 
kommunanställda 
medvetna och arbeta i 
ett 
folkhälsoperspektiv. 

Medvetenhet i 
arbetet hos all 
personal 

Gemensam 
medvetenhet 

 

Mycket är ju 
samverkan. Dialog och 
samverkan. Då 
kommer man ganska 
långt. Vill man något 
tillsammans så är det 
enklare att genomföra 
det. 

Lättare att genomföra 
om alla arbetar 
tillsammans. 

Vara gemensamt 
överens 

Samverkan Välorganiserat 
arbetssätt 

Att vi samarbetar är 
jätteviktigt, alltså man 
måste förstå vad man 
kan ha för nytta av det 
va, förstår man inte det 
kommer man aldrig 
vilja bidra. 

Alla behöver förstå 
nyttan med 
samverkan för att det 
ska gå att samverka 

Förstå egen nytta 
av att samverka 

  

Det blir behov som 
kommer in och vi tar 
ställning till. Det får vi 
genom befolknings-
undersökningarna vi 
gör…  då  är  det  bitarna  
vi bygger vidare på. 

Befolknings-
undersökningarna 
lägger underlaget för 
vidare arbete 

Undersökningar 
ger reella 
underlag 

Reella underlag Tillgång till 
resurser 

Ekonomin styr inte 
men den talar om var 
gränser bör vara för 
var beslutsmöjlighet 
finns. 

Ekonomin påverkar 
beslutsutrymmet 

Ekonomiska 
resurser 

Ekonomi  

 

Kategorierna fastställdes efter att de jämförts med varandra, vissa kategorier slogs ihop, 

förändrades eller togs bort för att slutligen leda till 17 underkategorier vilka ses som 

byggstenar för formningen av de 6 huvudkategorier som studiens resultat utgör. Tabell 2 

redovisar studiens funna huvudkategorier och underkategorier.  
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Tabell 2. Översikt av studiens huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 
Innebörden av begreppen hälsa och folkhälsa Helhetssyn 

En del av en helhet 
Gemensamt synsätt 

Medveten prioritering Beslutsfattares medvetna prioriteringar 
Gemensam medvetenhet i kommunen 

Organisationens konstruktion Demokratiskt samhälle 
Organisationen som stöd 
Möjligheten till teamwork 

Välorganiserat arbetssätt Samverkan 
Strategiskt arbete 
Förvalta 

Tillgång till resurser Reella underlag 
Folkhälsomål 
Ekonomi 
Relationer 

Yttre påverkan Vikten av kontinuitet 
Nationella förändringar 

 

Som studiens presentation av resultatet visar så hör studiens kategorier samman med varandra 

och utgör den kontext som syftet vilar i. De citat som lyfts ut och presenteras i resultatet har 

valts för att tydligt visa informanternas uttalanden och för att ge läsaren möjlighet till egen 

tolkning av informanternas uttalanden och där med studiens giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
Genomgående i studiens utförande har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet samt vid intervjutillfället gavs information i 

enighet med informationskravet och samtyckeskravet om studiens syfte och informantens roll. 

Främst informerades det om att deltagandet var frivilligt och att de när de önskar kunde 

avbryta sin medverkan utan följder. Konfidentialitetskravet beaktas då dessa offentliga 

personer presenteras så att de inte kan identifieras i denna studie samt att deltagarna 

informerades om att endast författaren och dess handledare skulle ta del av intervjumaterialet. 

Valet om anonymitet gjordes för att öka chanserna till öppna och ärliga intervjuer. Mycket 

tanke kring detta har lagts i denna studie då det finns en möjlig risk att deras offentliga roll 

ifrågasätts i andra forum, för att inte kränka eller bli bemött med ett försvarsläge har mycket 

tid ägnats åt att göra ett gott och seriöst intryck och till att ställa neutrala frågor vid 
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intervjutillfällena. Materialet som samlats in har i enighet med nyttjandekravet endast används 

till studiens ändamål. 

 

6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från denna studie, vilket beskriver hur centralt placerade 

förtroendevalda och ledande tjänstemän uppfattar förutsättningarna för att kunna bedriva ett 

lokalt folkhälsoarbete på kommunal nivå. Resultatet presenteras utifrån de sex 

huvudkategorier som funnits genom innehållsanalysen av studiens datamaterial. Kategorierna 

som framkom och presenteras i resultatet är: Innebörden av begreppen hälsa och folkhälsa, 

medveten prioritering, organisationens konstruktion, väl organiserat arbetssätt, tillgång till 

resurser samt yttre påverkan. 

 

6.1 Innebörden av begreppen hälsa och folkhälsa 
I resultatet blir det tydligt att begreppens innebörd utgör en förutsättning för folkhälsoarbetet i 

kommunerna. Hur de inom kommunerna definierar och använder begreppen tycks vara viktigt 

för informanternas eget arbete men också i samverkansarbete med andra. 

Resultatet visar att det finns skillnader i hur begreppen hälsa och folkhälsa uttrycks bland 

informanterna. Det tycks finnas en enlighet om att folkhälsa är ett omfattande område som rör 

flera aktörer i samhället med ett gemensamt ansvar, dock tycks motpoler existera då folkhälsa 

och folkhälsoarbete å ena sidan kan ses som en separat del av kommunens arbete och å andra 

sidan som en dimension som ska genomsyra allt arbete. 

”Ja,  men  jag  tycker  att  folkhälsa  berör  hela.  Hela  kommunen,  hela  samhället.  Det  finns  

inga specifika områden, sen kan man ju gå in mer på vissa förebyggande områden om det 

behövs men folkhälsa är ju allt och bör finnas med i allt arbete.” Informant 3 

”Det handlar om ett allmänt välbefinnande där idrotten kommer in på många sätt. Har 

man en fysiskt bra hälsa så brukar man ofta också ha en hyfsad mental hälsa. Så arbetet 

där  är  ju  jätteviktigt  för  hela  folkhälsan.”  Informant 2 

Resultatet visar en tendens till att skillnaderna i synen på hälsobegreppet utgör ett hinder till 

att se folkhälsofrågorna tydligt, då hälsa och folkhälsa inte ses som en helhet för människan 
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och samhälle utan främst som självständiga delar i människans levnadsvanor tycks ramverk 

och riktlinjer för folkhälsoarbetet i bemärkelsen sociala livsvillkor svåra att se. 

Jag har aldrig tänkt på om det finns ramverk och riktlinjer, inte i de här frågorna. Annars 

finns det en massa besvär med ramverk och riktlinjer men kanske inte i det här. Det har 

jag  nog  inte  riktigt  känt  eller  funderat  på.” Informant 2 

”Det  är  intressant  för  kommunerna  pratar  ju  ofta  i  sina  övergripande  mål  om  att  man  ska  

skapa god livskvalité och god livsmiljö men man har inte sett det som en folkhälsofråga.” 
Informant 4 

Även då folkhälsan i vissa fall kan ses som en skild del så visar resultatet att det finns en 

uppfattning om att folkhälsoarbetet berör hela kommunen och även många aktörer utanför 

kommens arbete. Det tyder på en viss helhetsuppfattning som upplevs viktig folkhälsoarbetets 

framfart.  

”…  förr  så  var  folkhälsofrågorna  så  intimt  förknippade  med  friskvård  och  levnadsvanor.  

Det tycker jag fortfarande kan vara svårt att tänka bort och istället tänka breda 

penseldrag när det gäller social hållbarhet. Men jag känner mig ändå ganska positiv där, 

vi har jobbat ganska hårt med det där, konferenser och kunskapsunderlag, vi har pratat 

mycket  om  det.” Informant 4 

Resultatet antyder att upplevelsen av att förstå varandra och göra sig själv förstådd i 

diskussionerna kring folkhälsa är en möjlighet i arbetet att utveckla den lokala folkhälsan. 

Lika så pekar informanterna på vikten av att de själva och andra inom kommunen förstår sin 

roll i att påverka folkhälsan. 

”Jag  tycker  att  de  jag  har  omkring  mig  har  bra  förståelse för det här, det underlättar ju 

vårt arbete. Men all kommunal verksamhet är ju aktörer för en bättre folkhälsa så det är 

ju inte bara vi i ledningen även då vi skapar förutsättningar för verksamheterna, det är 

klart.” Informant 1. 

Hur andra inom den kommunala organisationen definierar och förstår hälsobegreppen upplevs 

påverka ett gemensamt arbete för folkhälsan. Gott då det finns en enighet och sämre då 

uppfattningar om hälsa skiljer sig åt. Resultatet visar tendens till hinder då olika 

kunskapsnivåer ska samverka, en upplevelse av att samtalen lätt blir flummiga när de inte är 

på samma nivå uttrycks.  
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”Visst  är  målinriktat  arbete  och  samverkansavtal  bra  men  det  finns  problem  ändå.  Jag  

upplever att både kommunala förtroendevalda politiker och  landstingspolitiker…  dom  är  

inte  på  samma  nivå  och  därför  blir  dom  där  samtalen  flummiga” Informant 5 

 

6.2 Medveten prioritering 
Eftersom folkhälsan påverkas av hela kommunen och dess arbete upplevs det viktigt att både 

hela ledningen och all personal är medvetna om folkhälsoperspektivet för att kunna prioritera 

och arbeta för att främja folkhälsan i praktiken. Det verkar som om tidigare erfarenheter inom 

olika typer av hälsoarbete hos informanterna utgör möjligheter till medvetenhet i deras 

nuvarande arbete. En upplevd förutsättning tycks vara att politiken och ledningen är medvetna 

om folkhälsoperspektivet då de tar besluten och sätter handlingsutrymmet. 

”Ytterst  är  det  ju  politikens  medvetenhet,  förståelse  och  insikt,  och  sen  att  man  prioriterar  

det här.” Informant 1 

Medveten prioritering i den politiska ledningen tycks utgöra en förutsättning för 

folkhälsoarbetet men resultatet visar att även folkhälsoperspektivet behöver finnas aktivt och 

vara genomsyrande i hela kommunen och dess verksamheter för att arbetet för folkhälsan ska 

kunna bedrivas effektivt. 

”Det  är  svårt  ibland,  ta  dom  som  jobbar  ute  i  klassrummen  eller  i  vården  eller  vad  det  än  

är  så  har  de  ju  uppgifter  som  ska  göras,  och  då  ska  det  här  in  där.” Informant 5 

Personligt intresse och en tro på att folkhälsoarbetet fungerar tycks också utgöra en 

förutsättning för ett gemensamt medvetet arbete att förbättra folkhälsan. Medvetna 

prioriteringar, stora som små, inom arbetet i kommunen tycks enligt resultatet upplevas som 

en grund att stå på. 

”Det  gäller ju att ha en tro om att det här är viktigt för framtiden, att man medvetet 

arbetar  för  en  bättre  folkhälsa,  annars  blir  det  inte  effektivt.” Informant 1 

Ett folkhälsoperspektiv uttrycks behövas i ett organisatoriskt tänkande, en del av flera 

genomsyrande dimensioner och inte som en del vid sidan av. Dock uttrycks inga 

bestämmelser kring detta utan tycks vila på varje persons intresse att lyfta perspektivet. 

”Eftersom  jag  har  den  positionen  jag  har  så  har  jag  ju  möjlighet  att  prata  om  folkhälsa  

och sådär. Det gör vi ju alla olika beroende på vilka intressen vi har och det är klart, jag 
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jobbat mycket från början med barn och unga, med socialtjänsten, så det är klart, jag är 

ju  inte  omedveten  om  det  här.” Informant 1 

 

6.3 Organisationens konstruktion 
Att kommunen är en politisk organisation upplevdes som en tydlig förutsättning för 

folkhälsoarbetet genom att det ger en möjlighet till demokratiskt besluta vilka folkhälsofrågor 

som ska prioriteras. En informant uttryckte det som att demokratin och tillhörande politiska 

organisationers främsta syfte är att skapa goda livsförutsättningar för befolkningen. De tydliga 

förutsättningarna tycks vara att de alla känner att de kan vara med och påverka beslut, som 

politiker främst men också som tjänstemän då organisationen är skapad så att möjligheter till 

regelbundna diskussioner finns. 

”Vi  har  ju  en  konstruktion  som  innebär  att  kommuncheferna  ska vara med i en styrgrupp 

för folkhälsoteamet, vi kan t.ex. prata om hur verksamhetsplanen ska se ut för nästa år 

och då rattar vi i mer allmänna termer, utifrån olika ämnesområden och vad det är för 

insatser där som vi ser kan vara viktiga att göra och vad som ryms.” Informant 4 

Samverkansavtalet som finns i länsdelen tycks vara viktigt då det stöttat folkhälsoarbetet på 

flera sätt. Resultatet visar en upplevd kontinuitet i arbetet, en närhet till andra kommuner och 

att det skapats ytterligare möjligheter till att diskutera och inspireras av varandra på grund av 

samverkansavtalet. 

”Folkhälsoavtalen på fyra år har varit oerhört viktiga för en långsiktighet och stabilitet. 

Jag är helt övertygad om att man hade plockat dessa pengar om det blivit bistra tider, 

men konstruktionen och långsiktigheten i avtalen tror jag har gjort att man inte vill gå in 

och hugga där.” Informant 4 

Konstruktionen av styrgrupp, folkhälsoteam och samverkansavtal mellan kommunerna tycks 

skapa ett teamwork som genomsyrar arbetet på ledningsnivå i kommunerna. Enligt 

informanterna är det en viktig förutsättning för det lokala folkhälsoarbetet. 

”Det finns ju ett stöd i både personal och politiker, eftersom vi pratar om det här 

gemensamt känns  det  tryggt,  vill  man  något  gemensamt  kan  man  genomföra  det  också.” 

Informant 3 

Resultatet visar också att konstruktionen ger en närhet till kommuninvånarna vilket ses som 

en möjlighet för folkhälsoarbetet. Många av kommuninvånarna finns i de verksamheter som 
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kommunen driver och närheten till input från dem upplevs för styrning och ledning vara en 

tillgång. 

”Det är ju viktigt att vi är lyhörda ute i verksamheterna, och kan få input från 

medborgarna. Eftersom jag rör mig mycket träffar jag mycket folk. Jag ser att det finns 

mycket  att  hämta  där.” Informant 2 

 

6.4 Välorganiserat arbetssätt 
Förutom organisationens konstruktion så tycks även deras egna och andras arbetssätt upplevas 

som viktiga förutsättningar för folkhälsoarbetet. Det handlar både om att själva vara 

strategiska och förvalta den kunskap som finns men också att samverka och vara överens för 

att tillsammans kunna stäva mot utveckling. 

Att arbeta strategiskt uppfattas som en viktig förutsättning, att arbetet är evidensbaserat och 

utgår från tydligt uppsatta mål där återkoppling, uppföljning och reflektion uttrycks viktigt 

under arbetets gång. Att ta tillvara på kunskap som finns, våga vara gränsöverskridande och 

lita på personalens kompetens uttrycks också viktigt för att inte slösa resurser. 

”Att man jobbar strukturerat är viktigt. Med målsättningar, uppföljningar och 

utvärderingar.” Informant 4 

”Folkhälsoteamet har varit med i medborgardialoger, håller i dem, sammanställer 

synpunkter och återkoppling. Och sen diskuterar vi alla ihop och sådär. Det är ett stöd i 

arbetet.” Informant 3 

Samverkan uttrycks från alla informanter som en viktig faktor till lyckat folkhälsoarbete, flera 

av dem ser det både som en framgångsfaktor men också som svårt och krävande. Resultatet 

tycks peka på att den sektoriserade verksamheten upplevs bidra till ett stuprörstänkande som 

gör samverkan svårt. Resultatet visar också att det fungerande gränsöverskridande arbetet som 

pågår för att gynna folkhälsan är en viktig förutsättning. 

”När man rör sig i gränsland mellan arbetsförmedling, försäkringskassan och folk på 

arbetsmarknaden, då kan det vara problem att komma överens. Det kan vara otroligt 

stelbent, det vet jag av erfarenhet. Oerhört stelbent. När paragrafer betyder mer än 

människor,  tyvärr.” Informant 2 
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”…  fungerande samverkan med de berörda är jätteviktigt. Man måste förstå vad man kan 

ha för nytta med det va, förstår man inte det kommer man heller aldrig vilja bidra på 

något  sätt.” Informant 5 

Samverkan som arbetssätt upplevs framgångsrikt då berörda parter är överens om vad 

som behöver prioriteras. Det beskrivs som ett lyckat teamwork där behov och lösningar 

diskuteras och resulterar i en gemensam vilja som tycks vara värdefull. 

”Så har  vi  ju  diskuterat  hur  vi  löser  det  här(…)det  behövdes  mer  pengar  och  det  var  vi  ju  

överens om, inget snack, det måste lösas och det såg vi ju alla och hjälptes åt för att lösa 

det. Vi fick avstå från att begära pengar för olika behov då för att det här skulle kunna 

genomföras.” Informant 5 

 

6.5 Tillgång till resurser  
För att kunna arbeta rätt och riktigt tycks resultatet peka på att resurser av olika slag utgör en 

förutsättning i arbetet för folkhälsan. Resurserna uttrycks i termer av reella underlag, tydliga 

nationella och regionala riktlinjer, ekonomi och relationer. 

Genomgående upplevdes goda underlag i form av mätbara befolkningsundersökningar som 

viktiga resurser i ett strukturerat och tydligt arbete. Resultatet visar på att underlagen ger 

förutsättningar till att arbeta med den sanna verkligheten och inte efter rykten som flera av 

informanterna uttryckte det. Informanterna talar om statistik och mätbara 

befolkningsundersökningar men också om dialoger med aktörer samt åsikter och förslag från 

kommuninvånarna. 

”Ibland tror vi att det ser ut på ett sätt men tar inte reda på hur det förhåller sig. Det 

behövs kunskapsunderlag som hänger ihop med social hållbarhet, och för att kunna ta 

reda på hur människor har det måste man föra en dialog och  prata  med  människor.” 
Informant 4 

Precis som underlagen upplevs tydliga mål också som en resurs till ett effektivt 

folkhälsoarbete i kommunerna. Resultatet visar att både nationella mål och regionala mål 

upplevs som resurser till folkhälsoarbetets villkor. Informanterna beskriver målen som viktiga 

för folkhälsans legitimitet. 

”Förut  har  vi  redovisat  undersökningarna  och  liksom  ’jaha  det  var  ju  tråkigt  att  

ungdomar  missbrukar  droger  och  alkohol  i  större  utsträckning  än  i  förra  mätningen’.  
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Men om man sätter upp ett mål om hur det här ska vara blir man ju mera tvingad till att 

försöka  göra  något  på  den  fronten.” Informant 5 

Ekonomin upplevs som en viktig faktor för att få en långsiktighet och en kontinuitet i 

kommunens arbete att uppnå folkhälsomålen. Ekonomin tycks uttryckas i form av tjänster för 

att vidhålla kompetensen inom det folkhälsovetenskapliga ämnet men också som budget för 

specifika insatser. Det verkar som att ekonomin alltid finns där att ta hänsyn till men det 

verkar samtidigt inte som att den upplevs som fullt avgörande. 

”Det  handlar  ju  om  ekonomiska  resurser  och  att  vi  då  lägger  tid  för  personalen  att  delta  i  

det här och olika arbeten. Alltså teamet har varit väldigt personalstabilt. Och det blir ju 

en kontinuitet i det då, och en trygghet.” Informant 1 

”Ekonomin  styr  inte  men  den  talar  om  var  gränsen  bör  vara  för  beslutsmöjlighet,  en  

rökfri  arbetsplats  kostar  ju  ingenting,  då  är  det  lättare  att  prioritera  en  sån  sak” 
Informant 2 

I och med samverkan och dialog med både interna och externa aktörer tycks resultatet peka på 

relationer och breda kontaktnät som förutsättningar i arbetet. Resultatet visar hur 

informanternas erfarenhet i kommunen har skapat stora kontaktnät som idag är en resurs i 

deras arbete för folkhälsan. 

”Vi har ju skapat oss många ingångar och skapar kontaktytor vilket ju 

underlättar möjligheter att gå över gränser också. Att kunna bli inbjuden till 

samverkansgrupper  eller  projektgrupper.”  Informant 4 

”Jag deltar i många sammanhang och får mycket information, så man får en bra 

kunskapsbas tycker jag samtidigt som jag möter mycket människor som jag pratar 

med. Insikt i många frågor och brett kontaktnät. Det är bra. Informant 2  

 

6.6 Yttre påverkan 
Till sist syns yttre påverkan kunna skapa förutsättningar till det lokala folkhälsoarbetet. 

Resultatet tycks visa på en eventuell problematik kring det långsiktiga arbetet då den lokala 

politiken byter riktning. En liknande problematik tycks synas men då snabba förändringar 

sker på nationell nivå. 
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”En  politisk  instabilitet  kan  ”störa”  det  här  med  mål  och  visioner,  risken  finns  ju  

att en långsiktig strategi eller vision helt plötsligt inte stämmer och då måste man 

göra om det och ställa om handlingsplaner tex. så det är ju såklart önskvärt att 

man har  någon  slags  långsiktighet  och  stabilitet  politiskt.” Informant 4 

”Politiker  på  nationell  nivå  har  en  väldig  förmåga,  eller  de  vill  mycket,  och  de  vill  

att det ska ske snabbt, och kommer då att ändra på förutsättningarna väldigt ofta. 

Och det är ett bekymmer” Informant 5 

Vidare beskrivs även andra bestämmelser och händelser som faktorer som påverkar 

folkhälsan och folkhälsoarbetet i kommunen. Det tycks dock finnas en enighet om att det som 

de inte kan påverka på kommunal nivå får de förhålla sig till på bästa sätt. 

”Men  trots  att  vi  försöker  jobba  med  det  här  så  är  det  inte  alltid  så  att  det  blir  

förbättringar  då  det  finns  annan  yttre  påverkan  i  samhället” Informant 1 

”Det  finns  ju  andra  saker  på  nationell  nivå  som  kan  påverka  också.  Tex  

arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringssystem och lagar men det är ju mer sånt 

vi  får  förhålla  oss  till.”  Informant 4 

 

7. Diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka hur centralt placerade förtroendevalda och ledande 

tjänstemän uppfattar förutsättningarna för att kunna bedriva ett lokalt folkhälsoarbete på 

kommunal nivå. Resultatet visade att förutsättningarna uppfattades vara att man har en 

gemensam helhetssyn vad gäller hälsobegreppen, att folkhälsomålen genomsyrar 

kommunernas verksamheter och att prioriteringarna sker medvetet utifrån målen. Även 

organisationens konstruktion som bidrog till möjligt teamwork samt ett väl organiserat 

arbetssätt visade sig i studien vara goda förutsättningar för att bedriva ett lokalt 

folkhälsoarbete. Vidare syntes tillgång till resurser och yttre påverkan som betydande faktor 

för folkhälsoarbetets utfall. Resultatet diskuteras utifrån studiens kontext och tidigare 

forskning, diskussionen avslutas med metoddiskussion och landar till sist i en slutsats. 
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7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1 Bristande folkhälsoperspektiv - ett hinder för lokal utveckling 
Att folkhälsoperspektivet genomsyrar kommunens verksamhet uppfattas som en 

grundförutsättning för arbetet med folkhälsoutveckling. Den kommunala ledningen upplever 

att perspektivet ryms i deras arbete men betonar samtidigt att hela organisationen behöver 

göra medvetna val och prioriteringar utifrån folkhälsoperspektivet. Det gäller för såväl de som 

arbetar inom skolan, vården och som beslutande politiker. Detta beror troligtvis på att 

folkhälsoarbetet behöver finnas på många olika arenor (Andersson & Ejlertsson, 2009) och att 

hela samhället på olika nivåer påverkar folkhälsan (Axelsson & Axelsson, 2007). Många av 

de faktorer som återfinns i modellen för hälsans bestämningsfaktorer (se figur 1 s.8) ansvarar 

kommunen över och dess verksamheter ska omsätta dem i praktiken. Då folkhälsofrågorna 

måste angripas från flera håll behöver alla parter bidra utifrån sina roller och sina perspektiv. 

I detta sammanhang är det inte endast yrkesrollen med uttalad folkhälsokompetens som kan 

hållas ansvarig för det lokala folkhälsoarbetet då det uttalat berör hela kommunen och 

samhället. Önskan om att perspektivet sprids och förstås i hela organisationen tyder på att 

folkhälsovetenskapen har en viktig betydelse i de kommunala organisationerna, både i ledning 

men även i övriga verksamheter. Med detta sagt betyder det inte att all kommunal personal 

behöver ha dessa förkunskaper om folkhälsovetenskap men det pekar på att kompetens och 

färdigheter behöver ha sin tydliga plats inom organisationen. Studien visar alltså att det 

behövs ett metodstöd som fyller upp behovet i kommunerna. 

I resultatet uttrycks den kommunala ledningen ha talat om utveckling och tillväxt men inte 

sett det som direkta folkhälsofrågor. Detta faktum kan mycket väl spegla informanternas olika 

syn på vad hälsa och folkhälsa är, då det tycks leda till att upptäckten av tydliga ramverk och 

riktlinjer missas och svårigheter till samverkan upplevs. Statens folkhälsoinstitut (2009) 

menar att en gemensam innebörd av hälsobegreppet är viktigt för att kunna få träffsäkra 

insatserna som ger långsiktiga resultat, de menar framför allt att hälsobegreppen behöver 

användas mer och integreras i alla områden som direkt eller indirekt påverkar den lokala 

folkhälsan. Denna studie tycks bekräfta detta men också visa att även då begreppen används i 

de flesta sammanhang är det viktigt att de har en liknande innebörd hos alla parter som 

använder dem. God folkhälsa är en drivkraft för den allmänna samhällsutvecklingen och 

folkhälsoarbetet kan därför direkt eller indirekt ses som ett arbete för ekonomisk och social 

tillväxt i samhället (Marmot & Wilkinson, 2006). Folkhälsofrågorna bör därför få en 

framskjuten roll i svenska kommuners arbete för samhällsutveckling och tillväxt. Precis som 
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resultatet i denna studie visar så bör medvetna prioriteringar ske utifrån folkhälsoperspektivet 

för att lyckas med folkhälsoarbetet som då även kommer ge tillväxt. 

Utan att folkhälsoarbetet är lagfast tycks det ändå upplevas viktigt, det uttrycks både i 

resultatet av denna studie och i Örebro läns folkhälsoplan (Örebro läns landsting, 2012a) samt 

samverkansavtalet (Örebro läns landsting, 2012b). Dokumenten syftar bland annat till att 

stärka folkhälsoarbetets legitimitet, kanske är denna studies resultat ett resultat av 

dokumentens genomslagskraft. De undersökta kommunerna menar att både folkhälsomål och 

samverkansavtal har varit och fortfarande är stöd i deras arbete. Tydliga policys och riktlinjer 

är mycket viktiga för det lokala folkhälsoarbetet att lyckas (Statens folkhälsoinstitut, 2013; 

Jansson, Fosse & Tillgrens, 2011). En implementerad policy är en vägledning för dem den 

berör men den skapar också legitimitet åt ämnet som policyn behandlar (Colebatch, H. K., 

2009) vilket tycks synas även i denna studie genom att informanterna uttrycker stöd i 

dokumenten och att målen gör arbetet mer tvingat och legitimt. Att skapa mål och arbeta 

strategiskt för folkhälsa gör att förutsättningarna ökar för hållbar samhällsutvecklingen. Det 

utvecklar människors sociala resurser, skapar ekonomisk tillväxt och stärker människans 

deltagande i samhällsutvecklingen.  

Kommunen är en viktig arena för folkhälsoarbete då den har ansvar för fungerande 

samhällssystem och arbetar för välfärd som genom beslut och insatser påverkar den lokala 

folkhälsan i stor utsträckning (Andersson & Ejlertsson 2009; Regeringen, 2008; Ågren & 

Lundgren, 2006). Genom att se hälsoinsatser som framtidsinvesteringar, i likhet med de 

insatser som görs för att långsiktigt stärka hållbar tillväxt, verkställs folkhälsoperspektivet 

som en genomsyrande värdegrund i allt arbete för samhällsutveckling. Då borde både 

folkhälsoarbetet kunna lyckas och den faktiska folkhälsoutvecklingen stärkas i dessa två 

kommuner. 

7.1.2 Är folkhälsan beroende av den kommunala ledningens eldsjälar? 
Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet (FN, 2013) men det direkta folkhälsoarbetet är 

inte lagstadgat i Sverige. Eftersom hälsa till stor del skapas genom samhälleliga 

förutsättningar har samhället; dvs. stat, landsting och kommuner ett tydligt ansvar vad det 

gäller den mänskliga rättigheten. Flera områden som täcks in under hälsans 

bestämningsfaktorer (se figur 1 s.8) har kommuner skyldighet att förvalta, som t.ex. skola, 

äldreomsorg, transport och byggnadsfrågor men att ta hänsyn till folkhälsan i och med arbetet 

är inget som uttrycks (Regeringen, 2013). Det finns även andra områden som är frivilliga för 
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kommuner att arbeta med, som t.ex. kultur, fritid och sysselsättning som även dessa är 

faktorer som påverkar hälsan. Kommunala organisationer har alltså en viss frihet att 

bestämma över inriktningarna på sina verksamheter. I denna studie visar resultatet att det både 

finns tidigare erfarenheter och intresse att få tillstånd ett fungerande folkhälsoarbete i de två 

kommunernas ledning. Kommunerna som ingått i studien har båda ett uttalat 

folkhälsoperspektiv i och med de politiska dokument och avtal som råder kring 

folkhälsofrågor i kommunerna (Örebro läns landsting, 2012a; Örebro läns landsting, 2012b). 

För att problematisera den självklara viljan att arbeta för en bättre folkhälsa kan frågan ställas 

vad som händer om beslutsfattare tycker att individen till största del äger ansvaret för sin 

hälsostatus eller motarbetar en jämlik hälsa genom att anse att människor inte har samma rätt 

att leva i och nyttja kommunens samhällssystem. I en framtid där främlingsfientliga åsikter 

tycks växa nationellt bör arbetet för den jämlika hälsan ges högre prioritet. Den jämlika hälsa 

som handlar om social rättvisa där människor lever under jämlika förhållanden och har 

samma möjligheter till hälsa ses som nödvändig för att uppnå god folkhälsa (WHO, 2008). Då 

de uttryckta förutsättningarna för folkhälsoarbetet saknas och prioriteringar inte görs utifrån 

ett medvetet folkhälsoperspektiv undrar jag om den fria organisationen möjligen kan utgöra 

en risk för folkhälsan. Informanterna uttrycker att de har möjlighet att främja folkhälsoarbetet 

om de har intresse av det, förtroendevalda kommunalpolitiker utan intresse skulle om så vore 

fallet med andra ord riskera att hindra den jämlika folkhälsan och indirekt jobba emot de 

mänskliga rättigheterna. 

Om det enhetliga folkhälsoperspektivet är en förutsättning för kommuners folkhälsoarbete 

kan frågan ställas hur perspektivet på bästa sätt kan stärkas upp. Då förutsättningar för gott 

folkhälsoarbete finns tycks friheten vara ännu en framgångsfaktor då folkhälsoperspektivet på 

olika sätt har möjlighet att stärkas bl.a. genom tjänster med folkhälsovetenskaplig kompetens 

om strategiskt samhällsarbete. Det är tydligt att folkhälsoperspektivet inte har full 

genomslagskraft på nationell nivå i Sverige, speciellt inte inom områden som inte direkt 

kopplas till folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Ett nationellt ansvar bör tas i likhet 

med det som gjorts angående miljöfrågorna. Miljöfrågorna fanns länge i en isolerad sektor 

innan de blev självklara på den övergripande politiska agendan. Genom att studera 

miljöfrågornas utveckling skulle möjligtvis folkhälsofrågorna kunna lära och ges strategisk 

vägledning i processen att slå sig in som en stabil bas för vår framtida välfärd. 

För att ytterligare minska risken att folkhälsan försämras som ett resultat av bristande intresse 

hos politiker och beslutsfattare bör, precis som informanterna i denna studie uttrycker det, 



33 
 

perspektivet finnas med aktivt i alla verksamheter och aktörer som på något vis påverkar 

folkhälsan. För att lyckas implementera perspektivet är ett förslag att kartlägga alla aktörer 

som direkt eller indirekt påverkan den lokala folkhälsan för att sedan göra dem medvetna om 

det gemensamma ansvar som råder. Speciellt gäller detta de aktörer som vanligtvis inte 

förknippas med folkhälsoarbete. 

Det strukturerade arbetssättet som råder i de undersökta kommunerna upplevs utgöra 

möjligheter till att väcka intresse, diskutera och dela erfarenheter. Både politiker och 

tjänstemän upplever enligt denna studie att de kan vara med och påverka arbetsprocesser som 

leder fram till beslut. Med hänsyn till den tidigare forskningen som visar att beslutsfattare kan 

tycka arbetet för de sociala bestämningsfaktorerna vara svårt men ändå ha en tydlig vilja om 

att främja dem (Baum & Fisher, 2011; Exworthy, 2008) tycks folkhälsoteamets kompetens 

och styrgruppens konstruktion vara värd att lyftas i detta sammanhang. Informanterna 

upplevde stöd i deras eget arbete i samband med folkhälsoteamets kunskapsunderlag, 

metodstöd och kompetens. Styrgruppens konstruktion och möjlighet till gemensamma 

diskussioner upplevdes som ett stöd både hos politiker, tjänstemän och folkhälsostrategen. Då 

intresse och förståelse utgör förutsättningar är det möjligt att de endast utgör 

framgångsfaktorer då detta stöd i form av folkhälsovetenskaplig kompetens och samarbete 

finns med i arbetet. För kommunerna i denna studie visar resultatet på att folkhälsoteamets 

kunskaper utgör ett bra verktyg och möjlighet för att stärka folkhälsoperspektivet i 

organisationen. Därmed utgör de en förutsättning för att förtroendevalda och kommunala 

tjänstemän gör medvetna prioriteringar utifrån ett folkhälsoperspektiv och upplever vidare att 

det lokala folkhälsoarbetet går att bedriva. Genom att skapa organisationer med god 

folkhälsovetenskaplig kompetens tycks det finnas förutsättningar för att bedriva ett arbete för 

den lokala folkhälsan utan att vara fullt beroende av kommunala eldsjälar.  

7.1.3 Med folkhälsoarbetets föränderliga sammanhang följer utmaningar 
Världen och det lokala samhället där folkhälsoarbetet bedrivs utgör en rörlig kontext som det 

lokala folkhälsoarbetet behöver förhålla sig till och interagera med. Det syns i denna studie att 

samverkan både internt och externt är ett arbetssätt som upplevs som en förutsättning 

samtidigt som det upplevs svårt att utföra. Den nationella folkhälsopolitiken både förväntar 

sig att samverkan sker ute i landet, och kräver att arbetet sker strukturellt och intersektoriellt 

då politiken och dess mål är skapta efter hälsans bestämningsfaktorer (Lundgren, 2008; 

Regeringen, 2008). Fungerande samverkan är således en förutsättning som bör prioriteras, 

särskilt då den upplevs svår. Det upplevs handla om att finna värde för alla parter i samverkan 
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som en av informanterna uttryckte sig. Möjligtvis återfinns det värdet i och med förståelsen av 

folkhälsan som en helhet och drivkraft åt tillväxt. Att fungerande samverkan förväntas ge en 

synergieffekt (Montin & Hedlund, 2009) kan utgöra en förklaring till varför ekonomin inte 

upplevs som den främsta förutsättningen för att bedriva ett lyckat folkhälsoarbete. Ett 

kostnadseffektivt arbete ses allt viktigare. 

Den sociala verklighet som kommuner lever i gör att folkhälsoarbetet kan försvåras genom 

påverkan från olika politiska och ekonomiska makter. Det finns många företag, organisationer 

och politiska områden som indirekt motarbetar folkhälsan på olika sätt (Ågren, 2005). Extern 

samverkan kan bli särskilt svårt om aktörerna inte har en gemensam vilja och delar 

uppfattning om vilket utfall som är viktigast för dem. Att vara överens och ha en gemensam 

syn om vilka behov som behöver prioriteras upplevdes i denna studie vara viktigt vilket visar 

sig i uttalandet om det gemensamma förhållningssättet att begära pengar för olika behov. Här 

får folkhälsovetenskapen en tydlig tyngd på fler arenor än de som återfinns i kommunala 

organisationer och det breda folkhälsoperspektivet tycks ännu en gång vara särskilt viktigt. 

Eftersom folkhälsan är beroende av så många faktorer kan vi aldrig säkra den, oförberedda 

händelser kan drabba oss och vi tvingas lägga om vårt arbete ute i kommunerna. Men i och 

med att förutsättningarna för att kunna bedriva ett lokalt folkhälsoarbete inom dessa två 

kommuner synliggörs, hoppas denna studie kunna bidra till en arbetsform som främjar 

villkoren och på längre sikt, så även folkhälsan. 

 

7.2 Metoddiskussion 
Då denna studie söker utsagor och uppfattningar om ett specifikt sammanhang är en kvalitativ 

metod att föredra. Metoden visar sig bra när komplexa sociala situationer ska studeras och 

hanteras. Vidare erbjuder den kvalitativa metoden ett rikligt och detaljerat datamaterial som 

tillåter djupa resultat vilket är av intresse i denna studie (Denscombe, 2009). Trovärdigheten i 

studier med kvalitativa metoder har inte samma förutsättningar att bevisas som i studier med 

kvantitativa metoder (Denscombe, 2009) Det går till exempel aldrig att göra om exakt samma 

studie då tiden förändrar sociala sammanhang. Att finna liknande människor inom ramen för 

liknande oförändrad social miljö är väldigt liten. Även det faktum att författaren blir 

involverad i både process och material på ett helt annat sätt än den kvantitativa författaren gör 

att det är svårt att göra om samma studie från samma grunder (Denscombe, 2009). Men det är 

ändå av stor vikt att verifiera och försöka visa att de kvalitativa resultaten är riktiga. För att ge 
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trovärdighet till denna studie har studien genomförts och presenterats med eftertanke och 

noggrannhet.  

7.2.1 Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Hur sanna resultaten är handlar om giltighet och eftersträvas genom att följa vetenskapliga 

metoder (Denscombe, 2009; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och förhållas till 

riktlinjerna Rienecker & Stray Jorgensen (2008) beskriver i boken Att skriva en bra uppsats. 

Innan intervjuerna skedde genomfördes en pilotstudie för att säkra intervjuguidens utformning 

så att den kunde återge data som beträffade studiens syfte. Genom utförandet av pilotstudien 

(som beskrivs närmare i metodavsnittet) stärks giltigheten i denna studie (Denscombe, 2009). 

Urvalet har även det betydelse för resultatets giltighet, eftersom innehållsanalysen söker 

variationer är det viktigt att inte respondenter som kan utgöra viktig data utesluts (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012), detta ses inte som ett problem i denna studie då informanterna 

representerade alla de efterfrågade posterna i de två kommunerna. För att få större variationer 

kunde fler informanter från fler kommuner i regionen inkluderas i studiens urval, dock gjorde 

studiens ramar det arbetet omöjligt. Ännu ett sätt att stärka giltigheten menar Denscombe 

(2009) är genom respondentvalidering som innebär att respondenterna/informanterna får ta 

del av fynden från analysen för att kunna kontrollera träffsäkerheten genom att bekräfta eller 

förtydliga fynden. Även här har studiens ramar gjort att tid till detta ej kunnat ges. 

För att ge studien tillförlitlighet har reflekterande ställningstaganden gjorts genom hela 

processen. Då analysprocessen kan karaktäriserats av reflektioner kring tolkningsmöjligheter 

stärks tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien har sökt 

att precisera kategorierna så mycket som möjligt och strävat efter att data inte ska kunna 

placeras i fler än en kategori. Lundman & Hällgren Graneheim, (2012) menar att detta kan 

vara svårt att tillgodose och det är möjligt att vidare analys av studiens material skulle 

upptäcka vidare teman. Däremot har ingen data försummats då det direkt inte stämt överens 

med övrigt material. Tillfälliga databitar som inte tycks falla in eller rent av motsätter den 

generella trenden har istället aktivt bevakats för att senare se om framväxande förklaringar 

kommer ut av analysen. Att inte försumma någon data på det viset är viktigt för analysens 

framväxt (Denscombe, 2009). 

Denna studie har en författare vilket kan tyckas öka kravet på författaren i val av tidigare 

litteratur, analysens tolkningar och diskussion. Två eller flera författare kan ses positivt där 

diskussioner avseende dessa områden kan föras och därigenom skapa möjligheter för studien 
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att få större bärighet. Lundman & Hällgren Graneheim (2012) menar att denna tillgång är att 

se då författarna är överens i tolkningar, koder och kategorier som analysen producerat. 

Denna typ av intern reliabilitet visar att tolkningarna inte endast är gjorda ur fantasin och 

höjer därmed trovärdigheten att kategorier och teman även är tillförlitliga. Genom en 

gruppkonstruerad handledning har både studiekamrater och handledare varit närvarande och 

behandlat denna studie genom hela processen, vilket styrker trovärdigheten då studien inte 

helt och hållet styrts av författarens egna tankar och idéer. 

Tillförlitligheten i studien stärks också i och med att metodavsnittet är noggrant och detaljerat 

beskrivet. Som Lundman & Hällgren Graneheim (2012) beskriver så ger det läsaren möjlighet 

till att själv avgöra giltighet i urvalsprocessen, datainsamlingen och analysen. Läsaren ges 

även möjlighet att avgöra giltigheten i tolkningarna då citat visas i resultatet och då exempel 

på hur kondensering, kodning och kategorisering gått till (Tabell 1) återfinns i metodavsnittet. 

Hur vida fynden från denna studie skulle kunna överföras till andra kommuner är svårt att 

svara på, eftersom de kommunerna studien hade till sitt förfogande är organisationer som är 

skapade utifrån deras sammanhang, kan förutsättningar som finns i kommunerna tas för givet 

och inte uttryckas av informanterna i denna studie. Om den gjordes om i andra kommuner 

med andra organisationer och sammanhang skulle kanske resultatet bli annorlunda. I denna 

studie har två liknade kommuner inom ett begränsat geografiskt område studerats, det är 

möjligt att resultatet kan överföras i viss mån till närliggande kommuner som utgör en 

liknande storlek, liknande uppbyggd organisation och ekonomiska tillgångar. Men författaren 

vill mena att detta empiriska material kan utgöra en utgångspunkt för folkhälsoarbetet på 

kommunal nivå. Genom att genomgående noggrant beskriva viktiga faktorer så som studiens 

kontext, urval, urvalsprocess, datainsamling och dataanalys ger studien goda möjligheter för 

läsaren att själv bedöma överförbarheten (Denscombe, 2009; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som diskuteras ovan bidrar alla till 

studiens trovärdighet (Denscombe, 2009; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Trovärdighet handlar också om att ge en trovärdig bild av den sociala verklighet som 

undersöks (Denscombe, 2009). Genom litteratur, flertalet forskningar och en bred beskrivning 

av ämnesområdet har studien sökt att uppfylla detta. Att någon som är insatt i både forskning 

och studiens ämne granskar materialet stärker enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) 

trovärdigheten. I denna studie har tolkning av koder och kategorier vid några tillfällen 
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diskuterats med handledare, däremot har aldrig en fullständig genomgång gjorts av det 

analyserade datamaterialet. En sådan genomgång hade kunnat stärka studiens trovärdighet 

ytterligare. 

 

8. Slutsats 
Sammantaget tycks förutsättningarna handla om den kommunala ledningens insikt i det 

gemensamma ansvaret, där ett tydligt formulerat folkhälsoperspektiv är en viktig förutsättning 

för att lyckas främja folkhälsoutvecklingen. Förtroendevalda och kommunala tjänstemän 

behöver ha en gemensam helhetssyn på hälsobegreppen och göra medvetna prioriteringar 

utifrån sitt fastställda folkhälsoperspektiv. Organisationens konstruktion med ett tillhörande 

strategiskt arbetssätt har betydelse för folkhälsoarbetet då det bidrar till möjligt teamwork där 

folkhälsoperspektivet kan lyftas och genomsyra verksamheten. Ett strategiskt arbetssätt skulle 

kunna göra folkhälsoarbetet kostnadseffektivt och möjliggöra ett mer träffsäkert arbete.  

Det lokala folkhälsoarbetet finns i föränderliga sammanhang och kommer att påverkas av 

yttre faktorer så som exempelvis nationella bestämmelser och politiska vindar. 

Folkhälsoarbetet bedrivs utifrån en demokratisk samhällsordning, vilket skapar ett behov av 

långsiktiga avtal eller en politisk stabilitet för att säkra folkhälsoarbetets kontinuitet. 

Kontinuiteten är viktig då den bidrar till en kostnadseffektiv utveckling. Att få genomslag för 

ett tvärgående tema, i en verklighet som är så tydligt sektoriserad, är som framgår av studien 

inte självklart enkelt. Men genom denna studie och framtida studier som kartlägger aktuella 

aktörer och stärker deras förståelse av hälsobegreppens betydelse, nationalt och lokalt, kan 

förutsättningarna för det lokala folkhälsoarbetet tillgodoses och samhällsutvecklingen ske 

utifrån alla människors rätt till bästa möjliga hälsa. Börjar vi bygga en framtid med 

folkhälsoarbetet som grund för välfärd säkrar vi en tillväxt och en utveckling som är hållbar. 
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BILAGA 1 Informationsbrev 

Hej, 

Mitt namn är Elin Bergström och jag är student vid Örebro universitet och skriver mitt 
examensarbete i ämnet folkhälsovetenskap. Jag vänder mig till dig som 
förtroendevald/kommunal tjänsteman då jag ska göra en studie om det lokala folkhälsoarbetet 
i Örebro län och behöver då intervjua olika nyckelpersoner för folkhälsoarbetet. Syftet med 
studien är att undersöka hur förtroendevalda och centrala kommunala tjänstemän beskriver 
folkhälsa och upplever förutsättningar för att bedriva ett lokalt folkhälsoarbete inom två 
kommuner i Örebro län. Jag har identifierat de kommuner och centrala personer som jag vill 
undersöka och vill därför gärna träffa dig för en intervju. Intervjun genomförs individuellt och 
beräknas ta ca 45 minuter. 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och även om du tackar ja så har du rätt att avbryta din 
medverkan när som helst. Med din tillåtelse kommer intervjun att spelas in så att jag ska 
kunna uppfatta allt som sägs. Det inspelade materialet kommer endast jag och min handledare 
ta del av och materialet kommer att raderas när studien är avslutad. Dina uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ditt namn inte kommer nämnas eller lämnas ut. 
Resultatet av studien kommer att redovisas så att du inte kan identifieras. 

Jag hoppas att du har möjlighet att delta. Får jag inget svar via mail eller telefon så kommer 
jag att ringa upp dig inom några dagar i hopp om att kunna boka in tid och plats för intervju 
inom de närmaste veckorna.  

Har du några frågor var vänlig kontakta mig (Elin Bergström) eller min handledare (Karin 
Fröding). 

 

Elin Bergström  Karin Fröding 
Telefonnummer  Telefonnummer 
Mailadress   Mailadress 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 
Elin Bergström 
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BILAGA 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv och din bakgrund. 

Vad är det första du tänker på när du hör ordet folkhälsa? 

- Vilka områden kan folkhälsa beröra? 

- Vilka aktörer skulle du säga finns med i arbetet  

för en bättre folkhälsa? 

- Finns det något område som enligt dig behöver prioriteras? Vilket? Varför? 

- Hur skulle du beskriva att hälsoarbetet bedrivs på olika nivåer och sektorer i 

kommunen?  

Vilken betydelse anser du att kommunen har för invånarnas hälsa? 

- Hur/på vilket sätt? 

- Ansvar 

- Kommunens arbete 

Hur upplever du som politiker/kommunchef/folkhälsostrateg/ att du kan påverka 

kommuninvånarnas hälsa? 

- Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme? 

- Vilka verktyg anser du dig ha?  

Personliga verktyg?  

Verktyg från din arbetsplats? 

Hur upplever du att ramverk och riktlinjer finns tillgängligt i ditt arbete att påverka 

folkhälsan? 

- Vad styrs ditt arbete av? Vad utgår du/ni ifrån? 

- Hur upplever du stöd i ditt arbete? 

Hur upplever du att arbetet mellan dig och andra centrala personer för folkhälsoarbetet 

i Kommunen fungerar? 

- Samverkan/samarbete 

Tips! 
x Kan du berätta lite mer om..? 
x Vad innebär..? 
x Hur då..? 
x Vilken betydelse har..? 
x Hur tänker du..? 
x På vilket sätt..? 
x Skulle du kunna ge ett 

exempel..?  
x Kan du utveckla..? 
x Vad menar du när du säger..? 

 



43 
 

- Förståelse 

- Språk 

- Finns samma mål och strävan efter att nå dem? 

Vad anser du är framgångsfaktorerna för att skapa förutsättningar till ett lokalt 

folkhälsoarbete? 

- Hur fungerar det i er kommun? 

- Finansiella resurser? – På vilket sätt? 

- Personella resurser? – På vilket sätt? 

- Styrning och ledning 

Vilka är de främsta svårigheterna som du upplever i ert arbete med folkhälsa? 

Vilka är de främsta möjligheterna som du upplever i ert arbete med folkhälsa? 

Finns det något annat som du skulle vilja berätta som inte tagits upp ännu? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


