
 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Sverige fick 2003 en övergripande folkhälsopolicy som innebar att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, samt elva målområden.  

Jämtland har utformat en folkhälsopolicy som syftar till en gemensam syn på hälsa och 

insatsområden för folkhälsoarbetet. Syfte: Denna studie syftade till att beskriva hur 

implementeringen av den nya policyn har upplevts i kommuner och landsting i Jämtlands län, 

samt hur folkhälsoarbetet påverkats av policyn. Metod: Kvalitativ metod med frågeformulär 

med öppna frågor som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av en politiker och en tjänsteman 

från samtliga kommuner i länet, samt landstinget. Dataanalysen skedde med hjälp av en 

innehållsanalys. Resultat: En styrka med policyn var att den är övergripande och inte 

detaljstyrd. En svaghet var att den tillhörande handlingsplanen upplevdes som oklar och lätt 

styrande. Kommunerna hade kommit olika långt gällande handlingsplanen. Implementeringen 

upplevdes olika, men i det stora hela halvfärdig. Policyn har påverkat folkhälsoarbetet genom 

att vara ett stort stöd. Slutsats: Policyn och handlingsplanen utövades i olika utsträckning och 

på olika sätt i verksamheterna. Policyn har bidragit till att vara ett stöd för verksamheterna, 

samt att samverkan och olika nätverk uppstått i länet. Policyn uppskattades för dess bredhet. 

Behov av fortsatt arbete med implementeringen av policyn i länet fanns. 

Nyckelord: Folkhälsa, Folkhälsoarbete, Folkhälsopolicy, Implementering 
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Bakgrund 

Folkhälsa och folkhälsoarbete 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom och svaghet” 

(Boddington., & Räisinen, 2009). Ett citat från Jan Linde (2008) lyder, ” Hälsa är en fråga för 

individen, medan folkhälsa är en fråga för samhället”.  ”Folkhälsoarbete innebär 

systematiska och målinriktade, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att 

åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen”. Jan Linde (2008) definierar 

folkhälsa som ”ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som 

fördelning av hälsan”. Freedman, Bess, Tucker, Boyd, Tuchman, samt Wallston (2009) 

betonar att folkhälsa också handlar om agerande: “Utövandet av att förebygga sjukdom och 

främja god hälsa inom grupper av människor, från små samhällen till hela länder”. 

WHO arbetade 1981 fram strategin “World Health Organization´s Global Strategy for Health 

for All by the Year 2000”. Den innebar att alla medlemsländer skulle ta ansvar för hela sin 

befolknings hälsa, och inte bara ta ansvar för ett fungerande sjukvårdssystem (Forslin., Rooth 

Möller., Andersson, Sohlberg, & Tillgren, 2012). I och med den globala hälsofrämjande 

konferensen i Ottawa 1986, började folkhälsoarbetet fokusera mer på främjandet av hälsa, 

istället som tidigare, prevention av ohälsa. Konceptet ”hälsofrämjande miljöer” fick således 

genom åren en stor betydelse för utvecklingen av det globala folkhälsofrämjande arbetet 

(Potvin., & Jones, 2011). Centrala strategier och åtgärder från detta arbete var: ”förespråka”, 

”möjliggöra”, ”Utveckla en sund och hälsosam samhällspolitik”, samt ”Skapa stödjande 

miljöer” (Potvin., & Jones, 2011).     

Folkhälsoarbetet i Sverige 
I Sverige började utvecklingen av folkhälsoarbetet i början på 80-talet, genom att Sverige 

antog WHO:s strategi ”Health for All”. 1983 fick Sverige en ny hälso- och sjukvårdsstadga, 

som syftade i att skapa en god hälsa och bra vård på lika villkor för hela befolkningen (Forslin 

et.alt, 2012; Noor, 2005, s.11). Det nya beslutet ålade politikerna att följa en lagstadga som 

innebar att sträva efter ett förebyggande folkhälsofrämjande arbete på både individ-, grupp-, 

och samhällsnivå. Regeringen beslutade 2003 om en nationell folkhälsopolitik med ett 

övergripande folkhälsomål, en folkhälsopolicy, om att skapa samhälleliga förutsättningar för  
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en god hälsa i hela befolkningen, samt elva målområden (Forslin et.alt, 2012; Noor, 2005, 

s.11; Lundgren, 2008; Linde, 2008, s.6).  

Regional och lokal nivå- Jämtland 
Regionförbundet Jämtlands län har ett övergripande ansvar för att ta fram, genomföra och 

följa upp strategier för utvecklingen i länet. Länet består av åtta kommuner som arbetar med 

folkhälsa övergripande med stöd av den nya länsgemensamma folkhälsopolicyn 

(Regionförbundet, 2012). Gemensamt för alla kommuner och landsting är att större 

folkhälsofrågor beslutas av kommun- och landstingsfullmäktige, och att ärendet innan har 

beretts av en tjänsteman för att sedan behandlas av en nämnd (Guldbrandsson, 2007, s.12). 

Därutöver arbetar varje kommun lokalt med folkhälsa efter sina egna förutsättningar med stöd 

av Regionförbundet och Folkhälsocentrum, som är en enhet tillhörande Jämtlands läns 

landsting. Folkhälsocentrum har de nationella folkhälsomålen som grund i deras 

folkhälsoarbete och har som uppdrag att: informera, utbilda och stödja primär- och 

länssjukvården i det sjukdomsförebyggande arbetet, synliggöra befolkningens hälsosituation, 

identifiera framgångsfaktorer för en god hälsa, sprida kunskap om friskfaktorer och stimulera 

medborgare att själva utveckla dessa och en god hälsa (Folkhälsocentrum, 2012).   

Om Regionförbundet 
Regionförbundet bildades officiellt 2011, men har sedan 2010 arbetat med att ta fram en 

folkhälsopolicy för Jämtlands län. Basen och grunden för folkhälsopolicyns utformande 

härrör från ”Den regionala utvecklingsstrategin” (RUS), som är en långsiktig övergripande 

strategi, som utgör en grund för det konkreta arbetet inom olika områden gällande 

länsutveckling (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009). Folkhälsopolicyns tillkomst via de olika 

nivåerna åskådliggörs nedan, för att lättare få en översikt över processen. Framtagandet av 

folkhälsopolicyn har skett i samarbete med länets kommuner och landsting. Folkhälsopolicyn 

antogs av samtliga kommuners politiker, samt landstinget 2011, och ansvarig för policyns 

genomförande är Regionförbundet i Jämtlands län (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009; 

Regionförbundet Östersund, 2011). 

Internationell nivå          ”EU:s strategiska riktlinjer för sammanhållning” 

Nationell nivå         ”Nationella strategier för regional utveckling” 

Regional nivå         ”Regional utvecklingsstrategi” (RUS) 

Regional- och lokal nivå         ”Folkhälsopolicy för Jämtlands län” 

(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009). 
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Om Folkhälsopolicyn 
Folkhälsopolicyn är ett politiskt dokument och är ett underdokument till RUS. Policyn ska 

bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för att nå målet och länets vision, som lyder: 

”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämtlands län”. 

Policyn syftar till en gemensam syn på hur möjliggörandet till en bra hälsa och gott liv ska 

ske, genom att peka ut en gemensam riktning (insatsområden) för folkhälsoarbetet. 

Folkhälsopolicyn utgör en grund för det lokala folkhälsoarbetet, och den innebär att 

strategiskt arbeta med hälsans bestämningsfaktorer, istället för sjukdom och hälsoproblem. 

För kommunerna i Jämtlands län innebär implementeringen av policyn att arbeta fram egna 

handlingsplaner, utifrån deras lokala förutsättningar, inom ramarna för de länsgemensamma 

prioriterade insatsområdena. De prioriterade insatsområdena för 2011-2015 är: ”Trygga 

uppväxtvillkor”, ”Utbildning och arbete”, ”Hälsofrämjande miljö”, samt ”Delaktighet och 

inflytande” (Regionförbundet Östersund, 2011). 

Den tidigare folkhälsopolicyn (som inte hette folkhälsopolicy, utan folkhälsoplan) var 

uppbyggd kring de elva nationella målområdena som Statens folkhälsoinstitut tagit fram. 

Varje målområde innehöll sina egna bestämningsfaktorer och länsmål gällande folkhälsan, 

med tillhörande exempel på insatser och åtgärder. Dessutom hade varje målområde en egen 

länsvision, utöver den övergripande länsvisionen. En utvärdering/studie har utförts gällande 

upplevelsen av den gamla folkhälsopolicyn, och resultatet visade att kommunerna upplevde 

den alltför toppstyrd och strikt (Monica Puttick, 2009). I dagsläget finns igen samlad 

utvärdering av hur arbetet med den nya folkhälsopolicyn har implementerats och hur det 

arbetet fungerar i kommunerna.  

Teoretisk utgångspunkt 
Föreliggande uppsats utgår från: Implementeringsteori, policyteori samt top-down- och 

bottom-up perspektiven. 

Policy 

Definition av policy: ”En avsiktsförklaring, riktlinje och vägledning, med ett visst innehåll 

som syftar till ett önskat övergripande gemensamt mål” (Andréasson, 2011). En annan 

definition av policy: En handlingslinje som ska styra enskilda beslut och handlingar” 

(Ivarsson, 2011, s.24).  

En anledning till att en viss typ av policy utformas är att en viss målgrupp är mer sårbara än 

andra, varvid en policy utformas som gagnar denna grupp (Ivarsson, 2011, s.173). Varför 
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utformas en policy överhuvudtaget från början? Enligt Ivarsson (2011, s.173-174) beror det på 

motstridighet. Det är det faktiska problem som aktörerna brottas med, och det ger ett tillfälle 

för policyskapande, när det finns ett upplevt behov av att fatta beslut om åtgärder. 

Policyprocessen genomgår olika steg: Problemdefinition, utveckling av- och valet av olika 

policyalternativ, samt arbetet med hur implementeringen ska gå till (Orton, Lloyd-Williams, 

Taylor-Robinson, O´Flaherty & Capewell, 2011).  

En studie från 2009 visar på ett antal viktiga aspekter vid konstruerandet och 

implementeringen av en folkhälsopolicy. Några centrala aspekter är: Vikten av olika 

intressenters medverkan vid förberedelserna av policyns tillkomst och implementering, en 

implementeringsplan för policyn som innefattar en tidsplan, att policyn innefattar en tydligt 

beskriven målgrupp, samt en utvärdering av implementeringen av policyn (Daugbjerg, 

Kahlmeier, Racioppi, Martin-Diener, Martin, Oja & Bull, 2009).  

En annan studie visar att en implementering av en folkhälsopolicy både ger indirekta men 

även direkta effekter/konsekvenser i samhället (Lundgren, 2008). Till exempel blev 

engagemanget bland de berörda organisationerna större och en dialog startade, vilket ledde till 

att kännedomen om hälsodimensionen gällande deras ansvarsområde ökade, och 

hälsorelaterade initiativ, insatser och förslag började lyftas (Lundgren, 2008). 

Implementering 

Implementering kan sägas beskriva när och hur en policy genomförs. Det är processen mellan 

beslut och resultat, mellan målsättning och resultat (Andréasson, 2011) . Det finns olika 

definitioner av ordet implementering. De definitioner som passar bäst in på denna studie 

lyder: ”Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en 

ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används som avsett och med 

varaktighet” (Roselius & Sundell, 2008, s.14). Till vardags brukar definitionen lyda: 

Genomföra, förverkliga och verkställa (Roselius & Sundell, 2008, s.14). 

Implementering är en process, som oftast tar tid. Processen kan beskrivas i sex centrala steg: 

1. Undersöka behov av och förutsättningar för förändring 

Implementeringsprocessen börjar med att ett behov definieras d.v.s. att det konstateras att 

ett problem behöver åtgärdas. En bra beskrivning av de lokala behoven och de 

förutsättningar som finns, underlättar implementeringen av en ny metod (Roselius & 

Sundell, 2008, s.33). 
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2. Förankra behovet av förändring 

Nästa steg i processen innebär att för de berörda visa att och varför behovet av en 

förändring finns, motivera varför just den valda metoden är bäst lämpad, visa hur den nya 

metoden kan integreras i den befintliga verksamheten, att skapa engagemang hos de 

berörda, vara tydlig som ledare för implementeringen och göra de berörda delaktiga i 

förändringen, men samtidigt ge utrymme för att vänja sig vid förändringen (Roselius & 

Sundell, 2008, s.36-37). 

3. Välja metod och planera genomförandet 

I denna fas gäller det att välja en metod som både kan tillfredsställa behoven, men även 

som passar för de lokala förutsättningarna (Roselius & Sundell, 2008, s.41-42). För att få 

ett framgångsrikt förändringsarbete krävs stöd både politiskt, ekonomiskt och 

organisatoriskt. Även om ett beslut är taget om att en implementering kommer att ske, 

betyder inte det att så verkligen kommer att ske. Studier har visat att många 

förändringsförsök endast kommer till skedet där beslutet är taget (Roselius & Sundell, 

2008, s.44). Arbetet med att implementera metoden uteblir. Om så sker eller inte beror på 

en rad faktorer, bl.a: ledningens stöd, möjlighet att hantera risker, kostnad, enkelhet samt 

förmåga att passa in (Roselius & Sundell, 2008, s.44). 

4. Utbilda i den nya metoden 

I en metod finns det en essens, s.k. kärnkomponent, d.v.s. metoden skulle inte fungera 

utan den. Därför är det viktigt under implementeringen att arbeta med kärnkomponenten. 

När organisationen arbetar med denna kan man säga att de är behandlingstrogna, de följer 

metoden med andra ord. Ju tydligare kärnkomponenten är definierad, desto lättare är det 

att implementera metoden med framgång (Roselius & Sundell, 2008, s.47-48). 

5. Stöd när metoden börjar användas 

I detta skede är arbetsledningens roll betydelsefull. Handledning är viktigt, annars är 

risken stor att man fortsätter gör som man alltid har gjort. I den här fasen bör man göra en 

processutvärdering, d.v.s. kolla vilka som faktiskt är behandlingstrogen, alltså använder 

metoden (Roselius & Sundell, 2008, s.52-53). Först när ca en tredjedel av alla som berörs, 

använder sig av metoden kan man dra ner på handledningen dras ner på (Roselius & 

Sundell, 2008, s.55). 
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6. Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden 

När alla använder sig av metoden börjar arbetet med att säkra att man fortsätter att 

använda sig av metoden (Roselius & Sundell, 2008, s.56). Samma författare (2008, s.57) 

skriver ”Först när en metod är fullständigt implementerad, används regelbundet och har 

utvärderats kan det vara aktuellt att överväga modifieringar av metoden. Gör man det 

behöver modifieringarna noggrant utvärderas”. 

Man kan säga att det finns fyra huvudområden som avgör om en implementering kommer 

lyckas eller inte: om det finns en insikt om att det behövs en förändring, om det finns 

nödvändiga resurser, om personalen är motiverad, om organisationsklimatet är gynnsamt. Att 

avläsa organisationens förändringsvillighet är bl.a. viktigt för att identifiera var och vad som 

behöver förstärkas för att få en lyckad implementering (Roselius & Sundell, 2008, s.39). 

Top down och Bottom-up 

Top down perspektivet innebär att en policy beslutas införas av en regering eller någon annan 

styrande enhet (Sabatier, 1986). Det handlar om kunskapsspridning som sker planerat, 

formellt, centraliserat och toppstyrt (Roselius & Sundell, 2008, s.27).  Perspektivet kritiseras 

för att vara paternalistiskt, att det är de i toppen som styr och bestämmer allt och de övriga 

åsidosätts, och att ledarna ser sig som nyckelpersoner och de övriga som ett hinder (Sabatier, 

1986; Clark, 2002 ).  

Bottom-up perspektivet innebär en identifikation av de aktörer som har att göra med 

implementeringen, för att göra dessa delaktiga, genom att fråga om deras mål, strategier, 

erfarenheter och kontakter. Man utgår från Empowerment, d.v.s en känsla av att ha makt över 

sin egen situation (Regeringens proposition, 2007/08:110). Det handlar om en 

kunskapsspridning som sker oplanerad, informell, decentraliserad och horisontell via kollegor, 

och en extern påverkan svår (Roselius & Sundell, 2008, s.27). 

Det finns fördelar och nackdelar med båda dessa perspektiv. Bottom-up perspektivet kan ge 

fel utslag då ett samhälle eller en grupp av människor som förväntas bestämma eller ta ett 

beslut om en situation, kanske faktiskt inte har den kunskapen, förmågan eller resursen för att 

ta ett beslut som faktiskt gagnar gruppen. Detta kan leda till att slutresultatet inte blir bra, trots 

självbestämmanderätten. På samma sätt kan en top-down- strategi i slutändan bli bra, genom 

att rätt kunskap och resurser finns, som leder till ett hälsosamt och bra utfall för den tänkta 

gruppen. En bra idé kan vara att mixa dessa två strategier (Braunack- Mayer & Louise, 2008).  
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Tidigare studier gällande betydelsen av policys och implementeringar 
En svensk studie från 2011 visar att för att en implementering på lokal nivå ska lyckas så 

krävs villighet hos mottagarna, förståelse för policyn som implementerats, samt tillräcklig och 

passande resurser (Jansson, Fosse & Tillgren, 2011).  

En annan studie (Fixsen et al s. 18) visar att små organisationer, med mindre byråkrati, i 

början av implementeringsprocessen, var mer benägen att besluta att anta en policy. I slutet av 

implementerings-processen var däremot större organisationer med mer resurser och större 

möjlighet till flexibilitet, mer sannolika att anta en policy. Faktorer som påverkade både om 

man antog en policy eller inte, och graden av implementeringen, var bl.a. ett positivt klimat i 

organisationen, d.v.s. graden av känslan av att vara nöjd på jobbet, konfliktlösning, 

delaktighet och inflytande (Fixsen et al s. 18). 

Varför ämnet är relevant inom folkhälsoområdet 
För att utgå från de elva nationella målområdena, så berör ämnet i denna uppsats målområde 

nummer ett och fyra: ”Delaktighet och inflytande i samhället” och ”Hälsa i arbetslivet”.  

Känslan av att man kan påverka sin egen situation har ett starkt samband med hälsa, likaså att 

på sin arbetsplats ha fungerande arbetsvillkor. Det är viktigt att känna att arbetsplatsen 

erbjuder en möjlighet för den anställde att känna kontroll, delaktighet och inflytande (FHI, 

2012).  

Vetskapen om huruvida sättet en policy är utformad på har betydelse för om den antas och 

gillas i en hel kommun, t.o.m. i ett helt län, är viktig. Vetskapen om vilka faktorer som är 

viktiga för att en implementering av en policy i folkhälsofrågor ska bli lyckad och 

framgångsrik i en hel kommun och ett helt län är viktig. Att få vetskap om policyns och 

implementeringens betydelse för folkhälsoarbetet är av stor vikt för ett effektivt och 

framgångsrikt folkhälsoarbete i samhället. Föreliggande studie är även betydelsefull för att få 

en grund till det fortsatta arbetet med att utvärdera den nya folkhälsopolicyn. Studien ger en 

översyn över styrkor och svagheter med policyn, implementeringen, samt vilka resurser som 

finns, men även saknas. Den kan även bidra med hjälp och förslag till intervjufrågor vid en 

framtida utvärdering av den nya folkhälsopolicyn och handlingsplanen. Studien behövs även 

för att bidra till forskningsfältet gällande folkhälsoarbetet, och implementeringsprocessen av 

en folkhälsopolicy i en glesbygd med kommuner med olika förutsättningar. 
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Syfte 
Föreliggande studie har två övergripande syften: att beskriva hur implementeringen av den 

nya regionala folkhälsopolicyn har upplevts av politiker och tjänstemän i samtliga kommuner 

samt landsting i Jämtlands län, samt att undersöka hur folkhälsoarbetet påverkas av den nya 

policyn. 

Frågeställningar: 

- Om och i vilken utsträckning den nya folkhälsopolicyn har antagits? Om inte, varför? 

- Hur implementeringen av den nya folkhälsopolicyn har upplevts? 

- Hur har folkhälsoarbetet påverkats av implementeringen av den nya policyn? 

- Om och i vilken utsträckning arbetet med framtagandet av den egna folkhälsoplanen 

påbörjats? På vilket sätt? Om inte, varför? 

- Styrkor och svagheter med policyn? 

- Vilket stöd och resurser finns till förfogande, eller saknas/önskas? 

Metod 

Studiedesign 
Studiedesignen är kvalitativ, och det designvalet har sin grund i att syftet handlar om att 

undersöka upplevelser och åsikter.  Dock utfördes datainsamlingen inte renodlat kvalitativt, 

vilket beskrivs närmare under rubriken datainsamlingsmetod.  

Urval  
Urvalet var ett stratifierat urval (Bryman, 2001, s.106-107), vilket grundar sig i att det endast 

är en viss grupp eller personer i kommunerna och landstinget som besitter informationen som 

behövs för studien. I detta fall bestod urvalet av den tjänsteman och politiker som ansvarar för 

folkhälsoarbetet i respektive kommun/landsting. 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av ett frågeformulär som innehöll åtta öppna frågor. Valet 

av vilka frågor som formuläret skulle innehålla, diskuterades fram med uppdragsgivaren på 

Regionförbundet. Frågorna handlade om kännedomen om den nya folkhälsopolicyn, policyns 

styrkor och svagheter, hur den nya policyn upplevs i jämförelse med den gamla, upplevelsen 

av policyns implementering, om man arbetar efter policyn och dess tillhörande modell, och 

om inte, varför man inte gör det och hur man arbetar istället, hur den nya policyn har påverkat 

verksamhetens folkhälsoarbete, vilka stöd eller resurser som finns i detta arbete, samt om det 
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saknas något stöd eller resurser, samt en fråga där respondenten kunde lyfta övriga 

funderingar gällande folkhälsoarbetet, policyn eller implementeringen.  

Frågeformuläret och ett introduktionsbrev mailades ut till 22 respondenter, varav sexton var 

från kommunerna, fem från landstinget (tre från Folkhälsocentrum, en chef för landstinget, en 

från barn- och mödrahälsovården), samt en från nätverket Hälza, som är en privat instans. 

Respondenterna själva fick fylla i svaren med sina egna ord, för att sedan skicka in dem via e-

post. En uppföljningsintervju/kompletteringsintervju utfördes vid behov, t.ex. om något svar 

var otydligt, om en eller flera följdfrågor kändes nödvändig att ställa, eller om någon 

respondent av någon anledning inte hade besvarat någon/några frågor. Flera respondenter 

hade på samma fråga svarat på ett sätt som delvis besvarade frågan, men inte fullt ut. Av den 

anledning mailades en uppföljningsfråga till samtliga respondenter som inte hade svarat på ett 

tillfredsställande sätt på just denna fråga. Frågan som behövde kompletteras löd: ”Kan du 

med dina egna ord beskriva hur du har upplevt implementeringen av den nya folkhälsopolicyn 

2011-2015? Hade något kunna gjorts annorlunda?”. Den kompletterande frågan löd: ”Kan 

du beskriva hur du upplever att Regionförbundet och/eller Folkhälsocentrum har 

implementerat policyn i er kommun? Har den implementerats? Tydligt eller otydligt? 

Beskrivit vad den innebär? Hade något kunnat göras annorlunda?”. Kompletteringsfrågan 

skickades ut till sex respondenter, varav fyra svarade.  

Ytterligare uppföljningsfrågor mailades ut till enstaka respondenter för ett förtydligande.  

Antalet respondenter som svarade utan påminnelse uppgick till fyra. Efter en påminnelse hade 

totalt åtta svarat, och efter den andra och sista påminnelsen hade tolv svarat. Tre respondenter 

informerade mig att deras svar skulle inkomma senare, vilket det inte gjorde. En respondent 

var tjänstledig, en respondent hann inte svara, och fem respondenter hördes ingenting ifrån, så 

i slutändan blev det tolv respondenter som medverkade. 

Trots ett väl beskrivande introduktionsbrev samt två påminnelser blev bortfallet stort. Endast 

55% av respondenterna svarade.  

Dataanalys 
Dataanalysen utfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, och utgick från ett manifest 

synsätt, vilket innebär att fokus är på det faktiska som sägs i texten, och mindre fokus på 

tolkning av underliggande meningar i vad som sagt (Elo & Kyngäs, 2007).  I enlighet med 

Elo & Kyngäs (2007)  utgick analysen från att identifiera meningsbärande enheter, d.v.s. 
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grupper som har ett gemensamt innehåll. Dessa bestod av de olika frågorna som 

frågeformuläret omfattade. I nästa steg abstraherades (förkortades) texten och meningarna i de 

meningsbärande enheterna till en kort och väsentlig mening, s.k. kondensat. Till sist bildades 

kategorier, som innehöll text av gemensam innebörd. Under analysfasen har meningar från 

olika meningsbärande enheter (frågor) plockats och flyttats till en annan enhet där den passar 

bättre, och på så vis samlat all text som har en gemensam innebörd. Alltså, analysens 

utgångsläge var frågorna, men under analysfasen har text från olika frågor flyttats om för att 

slutligen bilda en enhet med gemensamt innehåll.  

Avgränsning 

Intervjustudien ämnade inte kvalitetsbedöma de valda insatserna hos de ansvariga 

myndigheterna. Intervjustudien ämnade endast samla in information om åsikter, vilken 

utsträckning de arbetar med handlingsplanen, varför något fungerar bra respektive dåligt med 

den nya folkhälsopolicyn, samt hur implementeringen har upplevts. Studien avser bidra till en 

framtida utvärdering eller uppföljning av implementeringen av den nya policyn. 

Etiska aspekter 
I introduktionsbrevet framgick bakgrund och syfte med studien, varför den var betydelsefull, 

att alla personuppgifter hanterades konfidentiellt, att det var frivilligt att delta, anledningen till 

att just de valdes ut, att respondenterna inte var anonyma, samt instruktioner för hur de skulle 

fylla i enkäten (Bryman, 2001, s.440). Respondenterna var inte anonyma p.g.a. att behovet 

fanns att få information om vilken kommun som upplever något dåligt eller saknar resurser, 

och varför, för att kunna förbättra det fortsatta folkhälsoarbetet för just den kommunen. 

Författaren till föreliggande studie vet vem som har sagt vad, dock redovisas inga namn och 

positioner i denna studie. Problem som kan tänkas uppstå gällande icke-anonymiteten, kan 

vara större motvilja att delta i studien, samt att vid ett deltagande kanske en negativ åsikt 

förmildras av respondenten av rädsla för konsekvenserna av det. Viktigt är därför att vara 

tydlig för respondenterna att syftet inte är att kvalitetsdöma resultaten, och att konsekvenserna 

endast kan leda till positiva förändringar och åtgärder. 

Resultat 
Uppföljningsfrågorna gav kompletteringar av varierande kvalitet. En respondent svarade att 

hon inte kunde svara på frågorna som skickats ut, på grund av att hon hade ett annat uppdrag 

och inte kände sig insatt. De andra svaren gav: Att lite information erhållits från 

Regionförbundet, och att försök till ett bokat möte gjorts, men inte lyckats ännu. En 



11 
 

respondent fortsatte beskriva hur den egna verksamheten använder sig av policyn, istället för 

att beskriva om och hur Regionförbundet implementerade den i deras kommun. En respondent 

upplevde implementeringen bra, en konferens genomfördes för att sprida vetskap och kunskap 

om policyn, samt att både politiker- och tjänstemannanätverk bildats.  

Hur välkänt det är att folkhälsopolicyn är antagen 
Den nya folkhälsopolicyn verkade vara väl förankrad och känd bland politiker. Politikerna 

upplevde dock att policyn inte är speciellt känd bland tjänstemännen. Ett svar från en politiker 

löd: ”Bland landstingets politiker tror jag inte att det gått någon förbi, men bland tjänstemän 

tror jag tyvärr att det är en minoritet”. Bland tjänstemännen var åsikterna och upplevelserna 

lite blandade. De flesta upplevde dock att den var välkänd bland politikerna, men åsikterna 

gick isär huruvida planen var känd bland tjänstemännen.”Pratar man om det med politikerna 

verkar de veta om det. Tjänstemannasidan är blandat”. ”I JLL (Jämtlands läns landsting) 

tror jag inte att det är så känt ännu bland tjänstemän. Politikerna känner väl till att policyn 

finns”. Många upplevde att tjänstemännen inte känner till att policyn är antagen, medan några 

få upplevde motsatsen. ”Min bedömning är att kännedomen om detta är mycket begränsad”. 

Två svarade ”vet ej” på frågan.  

Styrkor och svagheter med policyn 
Flera av respondenterna ansåg att styrkorna med folkhälsopolicyn var att alla var delaktiga i 

framtagandet av policyn, att den var bred, inte så detaljstyrd, samt att den inte gick ner på 

aktivitetsnivå. ”Processen att ta fram policyn gjorde att det blev en väl genomarbetad och 

förankrad policy”, ” Den är kortfattad och övergripande- den går inte ner på aktivitetsnivå”, 

”En stor fördel med den nya policyn och som vi kämpat hårt för är att den inte är 

detaljstyrande. Alla kommuner har varit delaktiga i framtagandet av policyn”. Några tyckte 

det var en styrka att den var antagen av politikerna, samt att även näringslivets nätverk ställer 

sig bakom den. En svaghet som påpekades var att policyn upplevdes peka ut en metod, d.v.s. 

handlingsplanen, och att det arbetssättet inte passar alla kommuner. En annan svaghet som 

några lyfte var att policyn är rätt så okänd i länet, i civilsamhället, näringsliv och andra stora 

viktiga grupper i länet. Ytterligare en svaghet som lyftes var att det saknas ett gemensamt 

verktyg för att utvärdera effekterna av policyn och handlingsplanen.”Svårt att följa upp 

effekterna av folkhälsoarbetet på länsnivå, eftersom vi inte har några uttalade gemensamma 

sätt att mäta resultat”.   
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Upplevelsen av implementeringen av policyn 
Frågan gällande upplevelsen av implementeringen av den nya policyn, har fått blivit uppdelad 

i två olika frågor, utefter de svar som inkommit. Å ena sidan har svaren handlat om hur den 

egna kommunen har implementerat policyn i sin verksamhet och sitt folkhälsoarbete.”Vi har 

fortsatt med vår arbetsmodell som är en del av budgetprocessen. I denna arbetsmodell har 

policyn varit en stor utgångspunkt i att ta fram nya strategiska utvecklingsområden för 

kommunens folkhälsoarbete. Det ledde till en engagerad och aktiv politisk diskussion om hur 

vi skulle bryta ner de fyra områdena i policyn till mer konkreta områden i kommunen. 

Samtliga nämnder ska beskriva hur de planerar att arbeta med områdena inom sina 

verksamheter”. Å andra sidan har svaren handlat om hur Regionförbundet har implementerat 

policyn i kommunerna från första början. Några upplevde att implementeringen av policyn 

redan påbörjats i och med alla kommuners delaktighet vid framtagandet av policyn. Att 

Folkhälsocentrum har varit ute och pratat om folkhälsopolicyn i kommunerna har haft stor 

betydelse för implementeringen.”Vad jag har förstått har man kommit igång bra runtom i 

länet- vilket jag tror delvis beror på att det var en bred medverkan i arbetet med att jobba 

fram policyn”, ”Det har varit bra att folkhälsocentrum ställt upp och varit ute och pratat om 

policyn, det har varit betydelsefullt för vårt eget arbete”. En respondent lyfte att 

Regionföbundet har gjort ett försök till att ordna ett möte med kommunfullmäktige i 

kommunen, men inte lyckats ännu, p.g.a. tidsbrist. En viss oro uttrycktes gällande 

implementeringsprocessen och om den skulle lyckas eller inte. ”Någon strukturerad 

implementering har inte gjorts. En början till en kommunikationsplan genomfördes på ett 

ambitiöst sätt men dessvärre utan avslut. Risken att kraft i implementeringen förloras är 

överhängande”.   

Beskrivningarna gällande implementeringen i den egna verksamheten var lite spretiga. Å ena 

sidan säger några att policyn inte är implementerad och att de använder sin egen 

folkhälsomodell, å andra sidan säger de att de använder policyn som grund och utgångspunkt 

för deras eget folkhälsoarbete, men att de har en egen modell. Några beskrev att de 

fortfarande är i startgroparna gällande implementeringen, att processen tar tid politiskt. Av de 

som har svarat att de inte använder sig av policyn och handlingsplanen, är det inte många som 

förklarar anledningen till att de inte gör det. En har dock förklarat att de inte vill ha en separat 

plan för folkhälsa, utan att det ska ingå i den ordinarie verksamheten.   
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Arbetet med policyns modell- handlingsplan 
Några beskrev att de arbetar på ett annat sätt, med en egen modell eller program, och 

använder sig inte nämnvärt av policyn och dess modell. Ett svar löd: ”Vi har omarbetat vår 

tidigare folkhälsoplan och försökt att få den att ingå i det dagliga arbetet, eller rättare sagt 

den ordinarie verksamheten. Vi vill inte ha en plan som står för sig själv, utan som ingår i 

verksamhetsplaneringen”. Ett annat svar löd: ”Vi har en annan modell, för att ta fram 

strategiska områden för folkhälsa”.  Folkhälsocentrum har utarbetat en strategi som ska ligga 

till grund för handlingsplaner ute i verksamheterna i länet, men denna strategi är ännu inte 

beslutad i styrelsen. Några beskrev att politikerna använder policydokumentet när de tar 

ställning till förslag och motioner, och att även tjänstemännen använder policyn som grund 

och utgångspunkt i deras folkhälsoarbete. Två kommuner svarade att de använder policyn och 

att de har utarbetat en handlingsplan, som ska upp till kommunstyrelsen. Olika kommuner har 

kommit olika långt. Vissa har inte påbörjat utarbetandet av handlingsplanen, och vissa väntar 

på beslut från politikerna, och vissa har börjat arbeta efter den men i liten omfattning.  

Hur policyn har påverkat folkhälsoarbetet i verksamheten 
Policyn har använts som stöd, underlag och plattform i folkhälsoarbetet. Ett svar löd: 

”Policyn ger stöd i vårt arbete, den är ett stöddokument att luta sig mot”.  Den har hjälpt till 

vid val av strategiska områden gällande folkhälsoarbetet. Ett svar löd: ”Policyn har använts 

som underlag när vi tog fram våra strategiska områden”. Den har bidragit till att politikerna 

blivit mer engagerade och debatterat kring policyn och folkhälsa. Verksamhetsansvariga har 

blivit mer insatta och fått större förståelse att folkhälsa inte är något man kan arbeta på sidan 

av allt annat, utan att den går in i alla områden. Policyn har bidragit till att öka förståelsen för 

vad folkhälsoarbete är. Ett svar löd: ”Skillnaden är att verksamheterna har fått insikten om att 

det de gör också kan uppfattas som en del i folkhälsoarbetet”. Policyn har även bidragit till att 

länets olika verksamheter samverkar i större omfattning och olika nätverk har bildats. Den har 

även bidragit till att Folkhälsocentrums roll i länet blivit mer känd och tydlig för 

verksamheterna. Den har bidragit till större kunskapshöjning och ökat intresse för folkhälsa 

genom t.ex. debatt i fullmäktige och nätverksarbete: ”I samband med framtagandet av policyn 

påbörjades byggandet av nätverk i länet. Vi fick även klart för oss vilken roll 

Folkhälsocentrum har, och på vilket sätt vi i kommunen kan ha stöd och hjälp av dem”. ”Den 

har skapat debatt i fullmäktige om folkhälsoarbetet i kommunen”, ”Policyn bidrar till bredare 

samverkan, samt givit Folkhälsocentrum en bra plattform för arbete ihop med kommunerna”.  
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Stöd och resurser 
Många respondenter nämnde och uppskattade Folkhälsocentrums stöd och arbete. 

”Folkhälsocentrum är och kommer att vara en viktig stödresurs i länet”, ”Folkhälsocentrum 

stödjer oss på många olika sätt”, samt ”Folkhälsocentrum har varit här och informerat”. 

Regionförbundets bidrag med att ordna möten har även stor betydelse. Några har nämnt 

drogsamordnarna som en resurs.  

Många upplevde att det inte saknades något stöd och resurser. Den resurs som saknades var 

främst det faktum att många kommuner endast har en halvtidstjänst som folkhälsostrateg, eller 

behovet av ytterligare en del- eller heltidstjänst. ”I den bästa av världar vore det förstås 

ypperligt om det fanns någon som kunde driva folkhälsofrågorna på heltid i kommunen”. 

Ensamarbete och brist på bollplank sågs också som en brist: Jag hade gärna haft en kollega 

som jobbar med ungefär samma område som mig för att avlasta i arbetsuppgifter och kunna 

bolla och utveckla folkhälsoarbetet”. Ett svar uttryckte en önskan om en resurs: ”samordnade 

insatser i länet för kunskapsuppbyggnad (både för förtroendevalda och tjänstemän) i form av 

seminarier, kortare utbildningsinsatser och liknande, samt att få tillfällen att ta del av andras 

arbete och goda idéer, både från länet och från andra håll”. En annan önskan om stöd hade 

fokus på erfarenhetsutbyte kommunerna emellan, för att lära av varandra, istället för ren 

information vid nätverksmöten som Regionförbundet ordnar. 

Resultatdiskussion  
Resultaten visade att den nya folkhälsopolicyn var väl känd bland politiker, men inte lika 

känd bland tjänstemän. Styrkorna med policyn var att den är övergripande och överlåter till 

respektive kommun att utarbeta egna strategier utifrån sina egna förutsättningar. Svagheter var 

att det saknas ett gemensamt utvärderingsverktyg på effekterna av policyn, samt att policyn 

var dåligt omtalad bland civilsamhälle och näringsliv. Väldigt många uppskattar att alla 

kommuner medverkade i utarbetandet av policyn, och att implementeringen av policyn 

började redan där. Några anser implementeringen vara ofärdig och delvis otydlig, medan 

några använder sig av policydokumentet som stöd i sin verksamhet. Folkhälsopolicyn har 

påverkat folkhälsoarbetet på så vis att många nya nätverk i länet har uppstått, policyn har lett 

till ökad samverkan och ökat samarbete kommunerna emellan. Folkhälsocentrum har varit en 

betydelsefull resurs i den implementering som utförts. De resurser som saknades var personal- 

och utbildningsrelaterade.  
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Policy 
Vad gäller policyprocessen och dess tre steg, kan man se det som Ivarsson (2011, s.173-174) 

påpekade, att just denna nya folkhälsopolicy skapades utifrån ett behov: att den gamla 

folkhälsoplanen inte fungerade. Man skapade en policy som skulle lämpa sig till samtliga 

kommuner i länet, och arbetet med implementeringen är igång.  

Ett beslut om att en ny policy skulle utformas, togs uppifrån toppen, och har ett Top-down-

perspektiv (Sabatier, 1986; Roselius & Sundell, 2008, s.27). Policyn har dock utformats med 

hjälp av samtliga kommuner, samt krävt politikernas antagande, vilket är ett Bottom-up-

perspektiv. Men, det är samtidigt en Top-down-strategi (Sabatier, 1986; Roselius & Sundell, 

2008, s.27) då politikerna har makten, och så länge ärendet ”sitter fast” hos dem, är 

tjänstemännen oförmögna att påbörja folkhälsoarbetet med policyn och handlingsplanen som 

utgångspunkt.  Föreliggande undersökning har bidragit till ett Bottom-up-perspektiv, genom 

att låta de berörda enheterna säga sin mening och att få möjligheten att påverka, vilket styr in 

oss på begreppet Empowerment, att känna makt över sin egen situation, och dess betydelse 

för hälsan (Regeringens proposition, 2007/08:110).   

Styrkor och svagheter med policyn 
De allra flesta upplevde policyn positivt tack vare dess bredhet, och de poängterade vikten av 

att alla var delaktiga i framtagandet av policyn, vilket stämmer bra överens med Bottom-up-

teorin (Sabatier, 1986; Roselius & Sundell, 2008, s.27), målområden ”Delaktighet och 

inflytande i samhället”, ”Hälsa i arbetslivet” (FHI, 2012), samt anledningen till att den 

tidigare folkhälsoplanen som gällde fram till 2010 inte antogs av länets olika kommuner, 

d.v.s. att den var för toppstyrd och detaljinriktad. 

I likhet med vad Daugbjerg et al (2009), visar föreliggande studie på svagheten att det saknas 

ett gemensamt verktyg för hur utvärdering av effekterna av den nya policyn och 

handlingsplanen ska utföras. Som Roselius & Sundell (2008, s.56) poängterar, är det viktigt 

att skapa förutsättningar för verksamheten till varaktighet och vidmakthållande av metoden (i 

det här fallet policy och handlingsplanen).  

En annan svaghet som lyftes, var att policyn pekade ut en metod (handlingsplanen) som inte 

passade alla i kommunen. Detta synsätt blir ett Top-down-perspektiv (Sabatier, 1986; Clark, 

2002, vilket både kan vara positivt och negativt som Braunack- Mayer & Louise (2008) 

påpekade. Men handlingsplanen kan även ses som ett Bottom-up-perspektiv (Sabatier, 1986; 
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Roselius & Sundell, 2008, s.27), då det är upp till varje verksamhet att bestämma hur deras 

plan ska se ut.  

Implementeringen 

I likhet med Fixsens (2005) studie, gällande organisationsklimatets betydelse för att anta en 

policy och få en lyckad implementering, visade det sig att det faktum att samtliga kommuner 

var delaktiga i framtagandet av policyn, gjorde att policyn antogs och är omtyckt, samt att 

respondenterna ser det som att implementeringen av policyn påbörjades redan då. Det 

resultatet bekräftar även de resultat som Daugbjerg et al (2009) kom fram till.  

Om man tittar på implementeringsteorin och dess definition (Roselius & Sundell, 2008, s.33-

56) kan man se att en implementering av folkhälsopolicyn har påbörjats, och att det arbete 

som nu utförs (denna undersökning och uppsats), är en del i, och en början till att säkerställa 

att metoden/policyn används som avsett och med varaktighet. Roselius & Sundell (2008, s.39) 

tar upp vilka faktorer som är avgörande om en implementering kommer bli lyckad eller inte. I 

detta fall fanns klart och tydligt en insikt om att behovet av en förändring i den gamla 

folkhälsopolicyn/planen fanns. Föreliggande studie bidrar till kännedom om vilka resurser 

som finns till förfogande eller saknas. Samt att de anställda har fått komma till tals och deras 

åsikter har lyfts. 

Spretigheten i svaren vad gäller implementeringen av policyn och handlingsplanen i den egna 

verksamheten, kan bero på bristen av kunskap och förståelse för vad handlingsplanen syftar 

till.  Det kan dras paralleller till det Roselius & Sundell (2008, s.52-53) diskuterar, vikten av 

stöd och resurser i implementeringsfasen. I och med att några respondenter beskrev att de har 

sin egen modell i sitt folkhälsoarbete, men använder sig av policyn som grund för det arbetet, 

ger det en indikation på att de har implementerat policyn och har en handlingsplan, men vet 

inte om det själva. En annan indikator på brist på förståelse för vad handlingsplanen syftar till, 

är upplevelsen av att de inte vill ha en separat plan för folkhälsa, utan att det ska ingå i den 

ordinarie verksamheten, och återigen så är ju det i sig en handlingsplan.   

Resultatet visar att implementeringen i det stora hela upplevdes bristfällig och att risken att 

kraften i den påbörjade implementeringen förloras. Detta kan härledas till det Roselius och 

Sundell (2008) tog upp angående vikten av varaktighet och vidmakthållande av en 

implementering. Handledning är viktigt, annars är risken stor att man fortsätter gör som man 

alltid har gjort, vilket var just det som vissa resultat indikerade i föreliggande studie, att man 
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har sitt eget sätt eller program man arbetar med, istället för att ta i bruk den nya policyn och 

handlingsplanen (Roselius & Sundell, 2008, s.52-53).  

Resultatet bekräftar Daugbjergs (2009) vad gäller behovet av en strukturerad 

implementeringsplan och tidsplan för folkhälsopolicyn, för att implementeringen ska bli 

framgångsrik runt om i kommunerna, samt ett utvärderingsverktyg gällande effekterna av 

policyn. 

Policyns påverkan på folkhälsoarbetet 
Det framkom att policyn bidragit till att öka förståelsen för att det man redan gör i 

verksamheterna faktiskt är en del i folkhälsoarbetet, vilket stämmer bra överens med det 

Lundgren (2008) diskuterar: att en folkhälsopolicy leder till en vidare insikt i vad 

folkhälsoarbete är, och att hälsorelaterade initiativ och förslag började skapas i verksamheter 

efter policyns implementering.  

Några av respondenterna uppgav att de inte använder sig nämnvärt av policyn och dess 

tillhörande handlingsplan. Det kan man dra paralleller till implementeringsprocessen och det 

Roselius & Sundell ( 2008, s.47-48) diskuterade, om att vara ”behandlingstrogna”. 

Stöd och resurser 
Med implementerings-processen i bakhuvudet och vikten av stöd under implementeringsfasen 

(Roselius & Sundell, 2008, s.52-55), så var det relativt få som upplevde att det saknade stöd 

och resurser, men det som dock nämndes, var omfattningen av folkhälsotjänster. Det är också 

väldigt tydligt att Folkhälsocentrums stöd och insatser har haft och har stor betydelse för 

verksamheterna. 

Studiens betydelse för framtida folkhälsoarbete  
Föreliggande studie befinner sig på regional och lokal nivå, dessutom geografiskt i en 

glesbygd, med ett antal kommuner som har olika storlek, resurser och förutsättningar. Det är 

en policy som inte bara sträcker sig, över en och samma arbetsplats eller kommun, utan över 

en hel region. Det är en policy som är länsgemensam och som ska implementeras i ett helt län. 

Föreliggande studie bidrar till en början av en utvärdering av policyns utformning, en början 

till en kunskapsinhämtning gällande betydelsen av en länsgemensam folkhälsopolicy och 

implementeringen av denna, för folkhälsoarbetet i en glesbygd på regional och lokal nivå.  

Studien har bidragit med ny kunskap och betydelsefulla insikter om att en länsgemensam 

policy bidrar till samverkan, samarbete, kunskapsutbyte och ett ökat intresse för folkhälsa 



18 
 

bland intressenter som inte bara arbetar direkt med folkhälsa, utan även indirekt. En 

länsgemensam policy kan innebära att mindre kommuner med färre resurser, skulle kunna få 

förutsättningen att hänga med nästintill lika bra i folkhälsoarbetet som de större kommunerna.  

Framtida forskning 
Trots att resultaten indikerar Bottom-up-strategier i framtagandet av policyn, fanns ändå 

upplevelse att policyn och dess tillhörande handlingsplan var styrande (Top-down). Ett förslag 

till vidare forskning skulle vara att undersöka hur en balans mellan dessa strategier bäst kan 

åstadkommas, för att undvika att de inblandade känner sig överkörda eller få för lösa tyglar. 

Det kan vara betydelsefullt att erhålla en djupare förståelse för hur olika policys och strategier 

får de inblandade att känna sig, och hur man på bästa sätt ska få alla nöjda, för ett 

framgångsrikt folkhälsoarbete.  

Reflektioner 
Att den nya folkhälsopolicyn är väl förankrad bland politikerna känns ganska logiskt, med 

tanke på att det är politikerna som har beslutat att den ska antas. Att tjänstemännen i mindre 

utsträckning känner till policybeslutet känns både logiskt och ologiskt på samma gång. Det 

känns logiskt för att de inte har varit med att tagit beslutet, men ologiskt i och med att det är 

tjänstemännen som ska utföra folkhälsoarbetet rent konkret, och borde då känna till 

policydokumentet.  

Några påpekade att policyn är okänd i länet och civilsamhället. Civilsamhället, medborgarna, 

organisationer eller liknande behöver nödvändigtvis inte känna till policyn, men det är 

däremot viktigt att de i framtiden kommer känna av effekterna av det policyn, 

handlingsplanen och folkhälsoarbetet åstadkommer. Det viktigaste är att Regionförbundet har 

lyckats förmedla att den nya policyn är antagen, vad den innebär samt vad syftet med den 

tillhörande handlingsplanen innebär, till de berörda verksamheterna som ska arbeta med 

folkhälsa i länet, d.v.s. kommuner och landsting.   

Det synsätt som tidigare lyfts gällande handlingsplanen och att den upplevs styrande, anser 

jag vara ett problem, då policyn och handlingsplanen riskeras väljas bort av några 

verksamheter. Egentligen är handlingsplanen en beskrivning av det sätt respektive kommun 

vill och tänker sig arbeta med folkhälsa i sin verksamhet, vilket då är ett Bottom-up-

perspektiv. Den lämnar utrymme för varje kommun att bestämma själva på vilket sätt de vill 

arbeta med policyns prioriterade folkhälsoområden. Även här kan paralleller dras till 

nackdelen med Bottom-up-perspektivet, att utan rätt kunskap (vad handlingsplanen syftar till), 
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är det svårt att göra ett bra och effektivt arbete. Handlingsplanen innebär att en anpassning 

gjorts till varje kommuns förutsättningar. Det viktiga är att en handlingsplanen finns i varje 

kommun. Om man har ett eget lokalt dokument, går det alldeles utmärkt att använda den/det 

som sin handlingsplan.  

Utan ett gemensamt utvärderingsverktyg är risken stor att en utvärdering därför inte 

genomförs. Om en utvärdering genomförs i kommunerna, men på olika sätt, kan det bli svårt 

att jämföra resultaten. Utan en utvärdering, riskerar policyn och handlingsplanen lätt att bli ett 

ouppmärksammat ineffektivt verktyg i folkhälsoarbetet. Det kan knytas an till de fördelar och 

nackdelar som beskrevs i bakgrunden gällande Top-down- och Bottom-up- perspektiven. Om 

Bottom-up- perspektiv ska kunna utövas på rätt sätt, behöver de utövande ha resurser, verktyg 

och kunskap för att kunna utföra ett bra folkhälsoarbete.  

Med tanke på att några av tjänstemännen är osäkra på hur pass känt det är att policyn är 

antagen i kommunerna, att några upplever implementeringen halvgjord, att inte alla är 

”behandlingstrogna”, d.v.s. arbetar med policyn och handlingsplanen, samt med anledning av 

att många inte har förstått syftet med handlingsplanen, kan man konstatera att behov av 

ytterligare åtgärder gällande implementeringen av den nya folkhälsopolicyn finns.  

Metoddiskussion 
Tillvägagångssättet, att via ett frågeformulär ställa öppna frågor som besvaras av 

respondenten med sina egna ord, valdes med anledning av att antalet respondenter var många, 

och tiden var begränsad. Det var betydelsefullt att så många som möjligt av samtliga 

kommuner/landsting representerades, för att få en så sann och korrekt bild som möjligt av 

upplevelserna av policyn, hur den påverkar folkhälsoarbetet, samt information om på vilket 

sätt och i vilken utsträckning de olika kommunerna arbetar med handlingsplanen.  

Olika kvalitetskriterier har beaktats vid studiens genomförande. För att få en hög trovärdighet 

i föreliggande studie, har så tydligt som möjligt tillvägagångssättet och metoden beskrivits 

gällande urval, datainsamlingsmetod och analysmetod, för att som Bryman (2002, s.258-261) 

menar, att säkerställa att forskningen utförts i enlighet med forskningsregler som finns. 

Funderingar på att välja en ren kvalitativ metod i studien fanns, men valdes dock bort, p.g.a. 

att med tanke på tidsbristen skulle endast ca fem intervjuer hinnas med. Detta skulle ha 

inneburit att endast några få röster i några kommuner i hela länet skulle ha blivit hörd. 

Bedömningen gjordes att det var mer värt att få fler röster och åsikter hörda, och därmed 
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använda en metod som etikettmässigt inte kan kallas kvalitativ metod, istället för att få några 

enstaka åsikter och därmed etikettmässigt kan kallas kvalitativ metod.  

En annan kvalitetskriterie som användes var att reflektera över tillvägagångssättets för- och 

nackdelar. En av fördelen med detta tillvägagångssätt är att den kan tillhandahålla en relativt 

utförligt beskrivning av respondenternas åsikter och uppfattningar om ett ämne, till en relativ 

låg kostnad för intervjuaren. En annan fördel är att respondenterna kan vara helt eller delvis 

anonym, till skillnad från intervjuer eller fokusgrupper, vilket kan leda till ärligare och mer 

utfylliga svar från respondenten.  Nackdelarna är att tillvägagångssättet riskerar att vissa 

respondenter inte svarar på vissa frågor, samt att uppföljningsfrågor inte går att ställa direkt 

(Jackson & Trochim, 2002). Tillvägagångssättet erbjöd heller inte möjligheten att validera 

datan (Malterud, 2009, s.180) under insamlingens gång, såsom en intervju med personen hade 

gjort (att kolla med respondenten om intervjuaren uppfattat svaren på rätt sätt).  

En annan risk med metodvalet var dock att bortfallet riskerade bli högt, då det är lätt att 

glömma eller strunta, ja helt enkelt inte prioritera ett frågeformulär som har mailats till sig. 

Metoden riskerar även att inte ge lika utförliga svar som en djupintervju, dock var det i stor 

utsträckning respondentens röst som blev hörd, i och med att frågeformuläret inte innehöll 

färdigformulerade svarsalternativ (Malterud, 2009, s.191). 

Den valda metoden innebar att respondenten inte förmedlade lika många ord till intervjuaren, 

men det behöver inte innebära att kvalitén på innehållet blir sämre. Risken att svaren inte 

skulle innehålla och omfatta det som krävdes för att svara upp till syftet med studien, fanns 

naturligtvis, men med tanke på att uppföljnings/kompletteringsfrågor planerade att utföras vid 

behov, var inte den risken överhängande. När öppna frågor ska fyllas i, kommer förmodligen 

respondenten överväga noga vad denne skriver, för att slippa skriva onödigt mycket text, och 

möjligtvis även för att slippa få kompletteringsfrågor. I detta fall svarade vissa respondenter 

väldigt utförligt, medan vissa svarade väldigt kort. Bland de som skrev långa svar, var vissa 

svar tydliga och vissa svar otydliga, vilket även gällde för de som skrev kort. Det har med 

andra ord inte så stor betydelse av hur mycket ord som förmedlas till intervjuaren, utan VAD 

som förmedlas. Tillräckligt med information har erhållits för att kunna analysera och göra en 

rättvis bild av det studien handlar om. Metoden innebar även att fler respondenter kunde delta, 

transkribering behövde inte utföras, och värdefull tid sparades.  

Svarsfrekvensen blev låg, och med anledning av det, kan frågan ställas om urvalet hade 

kunnat göras annorlunda. Att skicka frågeformuläret till fler personer i kommunerna hade 
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kunnat ge högre antal respondenter, dock hade dessa personer troligen inte kunnat besvara 

frågorna på ett tillfredsställande sätt, då dessa personer inte arbetar med dessa frågor. Samtliga 

personer som arbetar med folkhälsofrågor eller har en annan central roll i folkhälsoarbetet, har 

erbjudits delta i denna studie, vilket betyder att frågan om något hade kunnat göras 

annorlunda gällande urvalet, måste bli nej. Det kändes inte heller som att något hade kunnat 

göras annorlunda vad gäller hanteringen av respondenterna, då två påminnelser skickades ut, 

och fler kändes inte befogat på den korta tid som fanns.  Hade något kunnat göras annorlunda 

gällande hanteringen av respondenterna? Två påminnelser skickades ut, och fler kändes inte 

befogat på den korta tid som fanns. Möjligtvis hade hjälp från Regionförbundet kunna 

efterfrågats, för att i sin tur trycka på respondenterna. Risken med det hade varit att en 

påtvingande känsla hos respondenterna kunnat uppstå, vilket inte hade blivit etiskt rätt. 

Resultaten av analysen hade blivit tydligare och starkare om alla respondenter hade svarat.  

Ytterligare en kvalitetskriterie som tagits i beaktning var forskarens förförståelse (Bryman, 

2002, s.261). Forskaren hade en del aningar och indikationer redan innan studien gällande 

vissa åsikter om ämnet, dock har svaren varit så pass tydliga att forskaren inte har behövt 

”tolka” och tillåtit sin förförståelse påverka resultatet.  

Vidare har det beskrivits på vilket sätt studien har gagnat respondenterna med det fortsatta 

folkhälsoarbetet (Bryman, 2002, s. 261), samt om de resultat och den kunskap som kommit 

fram kan användas till något och till vad (Malterud,2009, s.185). 

Vad gäller överförbarheten (Bryman, 2002, s.260) så finns medvetenheten om att resultatet 

inte kan överföras till andra grupper, då andra grupper sannolikt har fått erfara en helt annan 

policy och implementering än just dessa kommuner. Dock har kontexten beskrivits så andra 

forskare kan ta ställning till om resultaten är relevanta i andra situationer och kontexter 

(Hamberg, Johansson, Lindgren & Westman, 1994). 

Forskaren har även beaktat det faktum att föreliggande uppsats utfördes på uppdrag av en 

myndighet, så inte forskaren riskerade att bli för styrd i sitt arbete med uppsatsen (Björkund & 

Paulsson, 2003, s. 90). Det har under arbetets gång hela tiden funnits en dialog mellan 

författaren till uppsatsen och uppdragsgivaren. 

En annan tillförlitlighetsfaktor har varit att en handledare funnits tillgänglig och den resursen 

har använts vid minsta lilla tveksamhet och osäkerhet.  
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En svaghet med studien är att bara drygt hälften av respondenterna svarade på frågeformuläret 

som skickades ut. Betydelsen av att nästan hälften inte svarade, skulle kunna vara att 

resultaten hade blivit helt annorlunda, men de hade även kunnat bli samma resultat som nu, 

dock ännu starkare, tydligare och utförligare (Malterud, 2009, s.119). En annan svaghet är att 

möjligheten att utföra djupintervjuer med respondenterna inte fanns.  

En styrka med studien är utgångspunkten i flera relevanta teorier som ger studien en bra grund 

och en ökad relevans i analysarbetet. En annan styrka är att studien lägger en bra grund till en 

framtida utvärdering av policyn.   

Slutsats 
Den nya folkhälsopolicyn är välkänd bland politiker, och mindre känd bland tjänstemännen. 

Orsaken tycks vara brister i de senare faserna i implementeringsprocessen.  

 

Kommunernas delaktighet vid framtagandet av policyn, gör att en känsla av delaktighet och 

inflytande infinner sig hos dessa. Det gör även att implementeringen upplevs ha börjat redan 

där, vilket ger implementeringsprocessen en bra start. Vidare i implementeringsprocessen är 

det blandade åsikter. Implementeringen upplevs av några respondenter vara ofullständig, men 

av andra väl genomförd. Det är också olika inom den egna verksamheten hur pass 

välimplementerad policyn upplevs vara där och i vilken utsträckning man använder sig av 

policyn, men de flesta använder sig av policyn på ett eller annat sätt. Den tillhörande 

handlingsplanen är den punkt som upplevs sämst implementerad, och kommunerna har 

därigenom också kommit olika långt vad gäller arbetet med utformandet av den egna 

handlingsplanen. Ett behov verkar finnas i verksamheterna för ytterligare 

beskrivning/implementering av handlingsplanen och dess syfte. 

 

Styrkorna med policyn är att den är utformad i samverkan med samtliga kommuner, att den är 

antagen av samtliga kommunpolitiker, samt att den är övergripande och inte detaljstyrd. 

Svagheter med policyn upplevs vara den tillhörande handlingsplanen, som upplevs som en 

aning styrande. Önskningar om utökade möten för erfarenhetsutbyte samt kunskapshöjande 

seminarier eller kortare utbildningar uttrycks.  

 

Den nya folkhälsopolicyn har bidragit till ett stort stöd i verksamheternas folkhälsoarbete. 

Den har bidragit till en bredare samverkan bland kommuner och landsting i länet, och fler 
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personer i verksamheterna har fått upp ögonen för folkhälsoarbetet, som har fått en bredare 

betydelse i folks ögon.  

 

Folkhälsocentrum har stor betydelse som stöd och resurs för kommunerna. Det som saknas är 

en heltidstjänst istället för deltidstjänst som folkhälsostrateg i de mindre kommunerna, medan 

i en större kommun ses ensamarbete och bollplank som en resursbrist. Det saknas även ett 

gemensamt utvärderingsverktyg för att mäta effekterna av policyn. 

 

Tills fler verksamheter använder sig av policyn och handlingsplanen i sitt folkhälsoarbete 

finns behov av ytterligare implementering och stöd. 
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Bilaga- Frågeformulär och informationsbrev 
 

Välkommen att delta i en studie om folkhälsopolicyn 2011-2015  

i Jämtlands län. 

Hur har Folkhälsopolicyn 2011-2015 i Jämtlands län mottagits?  

Hur påverkar den det regionala folkhälsoarbetet? 

Detta är viktiga frågor som denna studie avser att undersöka. Era erfarenheter och åsikter är 

centrala för det fortsatta folkhälsoarbetet i länet.  

Detta frågeformulär har skickats ut till en politiker och en tjänsteman i samtliga kommuner i 

länet. Därutöver ingår en tjänsteman från Folkhälsocentrum, Centrala barn- och 

mödrahälsovården, Primärvården samt till koordinatorn för det näringslivsbaserade nätverket 

för de som arbetar med hälsofrågor i länet, ”Folkhälza”.  

Ni som medverkande kommer inte vara anonyma, av anledningarna att det är viktigt att få 

vetskap om hur implementeringen av policyn har sett ut och fungerat i de olika kommunerna. 

Det är även viktigt att få vetskap om och var stöd och resurser eventuellt saknas, då 

förutsättningarna för folkhälsoarbetet varierar mellan kommunerna i länet. Ytterligare en 

anledning är att behovet av att kunna kontakta er igen för uppföljningsfrågor. 

Observera att ingen kvalitetsbedömning av de valda insatserna gällande den egna 

handlingsplanen kommer ske, och att alla åsikter, positiva som negativa, är värdefulla. 

Frågeformuläret består av åtta öppna frågor, där du besvarar frågorna med dina egna ord. Var 

vänlig skriv svaren under respektive fråga. 

Jag som genomför studien heter Helene Olofsson och genomför just nu min C-uppsats vid 

Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.  

Uppsatsen skrivs på uppdrag av Folkhälsopolitisk strateg Regionförbundet Jämtlands län 

Göran Hallman, telnr: 063-146524 

Jag önskar få frågeformuläret ifyllt och mailat till mig senast måndagen den16/4-2012, på 

mailadress: heleneolofsson@hotmail.com. Jag kommer veckan efter att utföra en kort 

uppföljning av frågorna via ett telefonsamtal. Då finns möjligheten att ta upp oklarheter eller 

följdfrågor.  

Om du har funderingar så ring gärna mig - Helene Olofsson på telnr: 070-3739975. 

Lycka till!! 
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Frågor som jag önskar få besvarade 

1. Hur känt upplever du att det är att ett politiskt beslut är taget om att anta den nya 

folkhälsopolicyn 2011-2015? (både bland politiker och bland tjänstemän i andra 

politiskt styrda verksamheter/områden såsom t.ex. samhällsbyggnad, sociala 

verksamheten, skola/omsorg, kultur o.s.v. 

  

2. Vilka styrkor respektive svagheter kan du se med policyn? 

 

3. a) Var du verksam inom folkhälsoområdet i kommunen/landstinget under åren  

                2004-2010? Beskriv kort din roll. 

b) Om du då jämför med folkhälsoplanen som gällde mellan 2004-2010, anser du den   

     nya folkhälsopolicyn som bättre eller sämre? Motivera! 

 

4. Kan du med dina egna ord beskriva hur du har upplevt implementeringen av den nya 

folkhälsopolicyn 2011-2015? Hade något kunna gjorts annorlunda?  

(Definition implementering: En procedur som används för att införa en ny metod i en verksamhet och som säkerställer att metoden 

används som avsett och med varaktighet. (Vardagsbetydelse: Genomföra, förverkliga, verkställa). 

 

5. Arbetar ni idag aktivt efter folkhälsopolicyns arbetsmodell, d.v.s. att den bygger på 

framtagandet av lokala  handlingsplaner? 

Om ja: 

- På vilket sätt? 

-  Hur långt har ni kommit?  

- Vem utför uppdraget?  

Om nej: 

- Varför inte?  

- Hur följs då beslutet om folkhälsopolicy 2011-2015 upp? 

 

6. Hur upplever du att den nya folkhälsopolicyn har påverkat ert eget folkhälsoarbete? 

 

7. Stöd och resurser. 

- Vilket stöd och resurser finns till ert förfogande?  

- Är det någon resurs som saknas, och i sådana fall vad? 

- Har ni erhållit stöd/resurser från regionförbundet respektive landstingets 

folkhälsocentrum? och har ni uttnyttjat det? 

 

8. Är det något annat du vill lyfta gällande folkhälsoarbetet, policyn eller implementeringen?  

 


