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SAMMANFATTNING 

Folkhälsopolitiskt arbete bedrivs på flera nivåer i samhället vilket är nödvändigt för att lyckas 
med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Folkhälsorapporter syftar bland annat till att ge 
politiker en grund i det folkhälsopolitiska arbetet. Den politiska organisationen och 
professionen påverkar i hög grad folkhälsan. Syftet med denna uppsats var att undersöka vad 
folkhälsointresserade landstingpolitiker i Stockholms län anser om, samt vilken användning 
de har av de folkhälsorapporter som publicerats av Centrum för folkhälsa. Sex kvalitativa 
intervjuer med landstingspolitiker genomfördes vilka sedan analyserades med hjälp av 
meningskoncentrering.  

Resultatet visade att folkhälsorapporten används vid beslutsfattande och prioriteringar i 
politiska beredningar. Rapporten används främst av dem som har ansvar för hälso- och 
sjukvårdsfrågor. Det görs inga systematiska uppföljningar av beslut tagna med 
folkhälsorapporten som grund. Folkhälsorapporten används olika av politiker som sitter i 
majoritet och opposition. Detta främst på grund av olika arbetsuppgifter. Rapporten används 
mest inom frågor som rör barn, ungdomar, äldre och invandrare. Folkhälsorapporten ger 
folkhälsofrågorna uppmärksamhet i landstinget. Det finns en önskan om att rapporten ska 
användas i större utsträckning inom planering av kollektivtrafik och infrastruktur. De teman 
som tagits upp i de två senaste rapporterna anses relevanta och aktuella och rapporten 
uppfattas som seriös och vetenskaplig. 

Nyckelord: folkhälsopolitiskt arbete, folkhälsorapport, landstingspolitiker, professionella 

tjänstemannaorganisationer, Stockholms läns landsting.  

ABSTRACT 

Public health politics is carried out on several levels in the society and is necessary in order to 
succeed with preventive, health promoting work. The aim of public health reports is, among 
other things, to give politicians a foundation in their work with public health politics. The 
political organization and the professionals have a large influence on public health. The 
purpose of this study was to examine what county council politicians, interested in public 
helath, in Stockholm county considers about, and which use they have of public health reports 
published by Centrum för folkhälsa. This study is based on qualitative interviews with six 
county council politicians. The result showed that the public health report is used in decision-
making by political authorities. Politicians responsible for healthcare are the most frequent 
users of the report. No systematic evaluation is done considering decisions that are based on 
the public health report. The public health report is used differently by politicians in the 
majority and opposition. Children, young people, elderly people and immigrants are the most 
used topics in the report. The public health report helps giving public health questions 
attention in the county council. There is a wish that the report will be used in a bigger extent 
regarding public transport and infrastructure planning. The themes of the two last reports are 
considered relevant and the report is considered as serious and scientific.  

Key words: county politicians, professionalism, public administration, public health politics, 

public health report, Stockholm County. 
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1. INTRODUKTION 

De folkvalda politikerna har som uppdrag att föra samhället framåt. Det är resultatet av deras 
beslut som ska forma samhället. Till sin hjälp har de sakkunniga utförare som ofta arbetar 
som tjänstemän på någon offentlig förvaltning eller liknande. Hur de politiska besluten faller 
ut och yttrar sig i samhället beror till stor del på hur kommunikationen mellan politiker och 
tjänstemän fungerar. En del av den kommunikationen förs via olika rapporter och dokument 
som tjänstemannaorganisationen producerar på uppdrag av politikerna. Dokumenten ska 
sedan ofta fungera som underlag i politikernas arbete. När det gäller folkhälsa är dessa 
dokument viktiga för att samla ihop ett begrepp som för många kan tyckas alltför brett och 
yvigt. Rapporternas vinkling visar indirekt vad organisationen och politikerna lägger in i 
begreppet folkhälsa. Det är därför viktigt att undersöka om politiker får det de beställer.  

På grund av att folkhälsa är ett stort ämnesområde som kan vara svårt att avgränsa kan 
rollerna ibland bli mindre tydliga jämfört med andra politikerområden. Detta gynnar inte 
folkhälsan i längden. Det är därför även viktigt att undersöka vilka politiker som använder sig 
av rapporten och om det finns något som hindrar politiker från att använda den. Centrum för 
folkhälsa (CFF) i Stockholm har initierat ett arbete med att utvärdera hur politiker i 
Stockholms län använder sig av de folkhälsorapporter de publicerar. Den här uppsatsen ska 
ingå som en del i det arbetet och tillföra information om vad ett urval av politiker som 
använder sig av rapporterna tycker om dem1.  

Jag har länge haft ett intresse för politik och försökt förstå mig på det ibland komplicerade 
system som vårt samhälle bygger på med allt från politiska organisationer och 
tjänstemannaorganisationer till frivilligorganisationer och föreningsliv. Mitt intresse har tagit 
sig uttryck i att jag under min utbildning och på fritiden sökt mig till sammanhang där min 
förståelse har haft chans att öka. Det är på grund av nyfikenhet som jag sökt mig till ämnet för 
min C-uppsats. Det har varit intressant att studera relationen mellan politiker och tjänstemän 
som är av yttersta vikt för att samhället ska fungera väl. För folkhälsan är det extra viktigt att 
kommunicera hälsotillståndet i befolkningen så att de rätta prioriteringarna och besluten kan 
tas på politisk nivå. Därför anser jag att uppsatsens syfte, som är att undersöka 
landstingspolitikers användning av och syn på folkhälsorapporterna som publiceras i 
Stockholms läns landsting, är mycket relevant att undersöka. 

                                                 

1 Muntlig källa: Lena Kanström, chef CFF, 080523 
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2. BAKGRUND 

Bakgrunden syftar till att öka förståelsen för resultatet och består av relevanta definitioner och 
begrepp, en teoretisk bakgrund samt en genomgång av folkhälsopolitiskt arbete på 
internationell, nationell och regional nivå. 

2.1 Definitioner och begrepp 

För att underlätta läsningen och förståelsen av den här uppsatsen är det viktigt att definiera 
centrala nyckelbegrepp. 

Hälsa är ett begrepp som belyser flera dimensioner av människans fysiska och psykiska 
tillstånd och definitionen har omarbetats flera gånger. Världshälsoorganisationen (WHO) har 
definierat hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO 1948). År 1986 reviderades den 
definitionen till att även se hälsa som en resurs i vardagslivet och som en förutsättning för 
mänsklig utveckling. Inte bara som ett mål i sig (WHO 1986). 

Folkhälsa belyser en befolknings hälsotillstånd och strävan är inte bara att folkhälsan ska vara 
bra utan också att den ska vara så jämt fördelad bland befolkningen som möjligt (Janlert 
2000).  

Folkhälsoarbete syftar till att sträva efter en jämlik hälsa i hela befolkningen genom 
systematiskt och målinriktat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 
Folkhälsoarbete innefattar arbete mot alla samhällets grupper och på alla nivåer som till 
exempel ekologiskt, socialt och politiskt (Janlert 2000). 

Folkhälsopolitik syftar till att möjliggöra för befolkning att leva hälsosamt och bibehålla en 
god hälsa, med andra ord, att förbättra folkhälsan. För att uppnå detta ligger fokus på att 
fördela hälsan jämlikt bland befolkningen (Janlert 2000). 

”Folkhälsorapportering kan definieras som ett system för att samla, organisera, analysera, 
rapportera samt sprida data och information om hur hälsa, sjukdomar, sociala förhållanden 
och deras bestämningsfaktorer är fördelade och utvecklas i en begränsad befolkning.” 
(Socialstyrelsen 2005 s.25). 

Folkhälsorapporter syftar oftast till att belysa hälsoproblem och riskfaktorer i ett visst 
geografiskt område. Till exempel i en nation, en kommun eller ett landsting. 
Folkhälsorapporter publiceras ofta med ett jämt tidsintervall med syfte att även kunna se 
förändringar över tid och för att kunna särskilja speciellt utsatta grupper (Janlert 2000). 

Offentliga sektorn innefattar statens, kommunernas och landstingens verksamhet2. 

                                                 

2 www.ne.se, 080524 
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2.2 Teoretisk bakgrund 

Ett underliggande syfte med uppsatsen kan sägas vara att undersöka om politikerna är nöjda 
med det som professionen på Centrum för folkhälsa (CFF) i Stockholm producerar i form av 
folkhälsorapporter. För att få en bredare förståelse för relationen mellan politiker och 
professionella organisationer följer nedan en teoretisk bakgrund. Där beskrivs den utveckling 
som skett inom den offentliga sektorn de senaste tjugo åren samt hur den nya organisationen 
påverkar tjänstemannaorganisationen och demokratin. 

2.2.1 Offentliga och politiska organisationer 
Offentligt styrda organisationer som förväntas verkställa de beslut som tas på politisk nivå har 
ett demokratiskt mandat och det ska därför alltid gå att härleda deras aktiviteter till ett 
demokratiskt beslut (Rothstein 2001). I dagens samhälle är det dock i vissa fall svårt att följa 
den demokratiska processen och utvärdera om politiska beslut får de effekter som de är 
avsedda att få. Anledningarna till detta är många och komplexa och har påverkats av den 
transformering den offentliga sektorn genomgått de senaste tjugo åren. Förändringen har på 
många sätt påverkat relationerna mellan politiker, offentliganställda tjänstemän och 
medborgare. De professionella organisationerna har som uppdrag att bistå med kunskap till 
politiken och verkställa beslut (Ahlbäck 2001). Dessa tjänstemannaorganisationer är extra 
betydelsefulla inom områden där ny kunskap alstras i hög takt samt inom forskning. Inom 
dessa områden blir kunskap och metoder snabbt gamla och ersätts med metoder som anses 
bättre än de gamla (Rothstein 2001). Inom dessa områden har tjänstemännen ett övertag när 
det gäller kunskap som gör det relevant att undersöka den beroendeställning som politiker kan 
hamna i gentemot tjänstemän (Bergström 2001). 

2.2.2 Den offentliga sektorn och demokrati 
Sedan 1980-talet har en stor del av den offentliga sektorn professionaliserats i och med att 
akademiskt utbildade tjänstemän började rekryteras. Som en följd av det har delegering och 
inflytande ökat från politiker till tjänstemän (Bergström 2001). Denna förändring har lett till 
en övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning vilket innebär att mer generellt 
uppsatta mål används i den offentliga sektorn. Att styra en organisation på det sättet ställer 
höga krav på målformuleringen som inte får vara för specifik men inte heller för generell. Mål 
som är för generella är svåra att följa för professionen och ger den stort handlingsutrymme 
samtidigt som de kan vara svåra att utvärdera (Rothstein 2001). Denna förändring har 
inneburit ett systemskifte från en centraliserad stat med top-down-perspektiv och där 
tjänstemännen endast tjänat som utförare till en offentlig förvaltning och politik som alltmer 
styrs av värden från den privata sektorn och kostnadseffektivitet. New public managment 
(NPM) är ett samlingsbegrepp för metoder som syftar till att styra den offentliga sektorn med 
den privata sektorns metoder och som alltså har fått genomslag under de senaste tjugo åren i 
Sverige (Denhardt & Denhardt 2000 & Ahlbäck 2001). Flera studier har undersökt hur NPM 
påverkar demokratin och tjänstemannaorganisationens roll (Denhardt & Denhardt 2000, 
Argyriades 2006 & Perry 2007) och de är eniga om att det krävs mer forskning kring 
demokrati och NPM. 
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Ahlbäck (2001) hävdar att med NPM, som i Sverige bland annat inneburit mål- och 
resultatstyrning, har tjänstemännen inte bara ett ansvar att genomföra politiska beslut utan ger 
även ett betydande handlingsutrymme och möjlighet att bedriva politiskt arbete. I värsta fall 
kan det leda till att det politiska systemet urholkas om medborgarna upplever att tillsatta 
tjänstemän styr i stället för de folkvalda politikerna. Perry (2007) har i en litteraturstudie 
undersökt om demokratin äventyras i och med NPM och kommer bland annat fram till att 
NPM nödvändigtvis inte måste få tjänstemannavälde som effekt. Detta eftersom NPM också 
leder till att fler aktörer kommer in på scenen och konkurerar med de offentliga 
institutionerna. Bilden av otydliga mål som får negativa sidoeffekter har dock blivit bekräftad 
i fler fall och NPM anses passa olika bra inom olika offentliga institutioner. En studie som 
jämför hur akademiska organisationer i England och Sverige påverkas av NPM visar att 
arbetsuppgifterna och verksamhetsmålen upplevs som mer otydliga än innan införandet av 
den nya ledarstilen. Författarna drar slutsatsen att NPM inte nödvändigtvis har lett till högre 
kvalitet på utbildningarna och att det finns svårigheter i att mäta måluppfyllelse. Studien 
visade också att lärosätena satsar mer på undervisning än på forskning eftersom undervisning 
ger garantier för att få resurser samt att man får behålla personal. Detta kan ses som en 
negativ effekt av NPM (Barry et al. 2003). 

Bilden av hur väl tjänstemannaorganisationen genomför sitt jobb skiftar och kritik mot 
tjänstemän som driver sin egen agenda har alltid funnits. Men det finns också en stark bild av 
att de är demokratins främsta stöttepelare (Bergström 2001). Flera av studierna (Denhardt & 
Denhardt 2000, Argyriades 2006 & Perry 2007) ser det som en nyckelfaktor till framgång 
inom NPM att tjänstemannaorganisationen känner ett ansvar gentemot medborgarna och 
därmed följer politikernas beslut. Inte enbart marknaden och jakten på kostnadseffektivitet. 

2.2.3 Folkhälsopolitik och NPM 
För att koppla detta resonemang till folkhälsopolitik kan styrning av folkhälsoarbete tas som 
exempel. Taylor och Hewley (2006) har gjort en studie kring huruvida folkhälsoarbete är ett 
hot mot individens frihet. Enligt författarna går det att se på folkhälsoarbete på tre sätt: 
folkhälsoarbete innebär politiska pekpinnar om hur ett liv bör levas som inkräktar på den 
individuella friheten, folkhälsoarbete innebär att individens frihet ökar genom att staten 
möjliggör för individen att leva ett hälsosamt och innehållsrikt liv eller att befolkningen via 
hälsoupplysning ges möjlighet att styra sina egna liv. Individen uppmanas ta större ansvar och 
själv söka sig till den hjälp som erbjuds. I eran av NPM kommer dock andra intressenter än 
staten att vilja påverka medborgarnas livsstil vilket enligt Perry (2007) försvårar 
ansvarsutkrävande om någon känner sig kränkt och försvårar även för medborgarna att 
påverka vilken information de får till sig. Det går inte att kräva att privata aktörer ska ta ett 
samhälleligt ansvar på samma sätt som offentliga aktörer. Det är en anledning till varför det är 
viktigt att utvärdera hur demokratin efterlevs i dagens samhälle. 
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2.3 Folkhälsopolitiskt arbete på olika nivåer 

Folkhälsopolitiskt arbete bedrivs på flera nivåer i samhället för att samordna det övergripande 
arbete som behövs för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Som en del i detta spelar 
datainsamling och utvärdering om hur hälsoläget ser ut på olika nivåer i samhället en stor roll 
(Regeringens proposition 2002). Genom bland annat folkhälsorapporter kan makthavare och 
tjänstemän på olika nivåer i samhället få en bild av hur hälsoläget ser ut vid en given tidpunkt. 
Samt ta del av analyser kring orsak och verkan. För att folkhälsorapportering ska vara möjligt 
måste dataregister finnas inom en mängd olika områden som till exempel Cancerregistret och 
födelseregister. Myndigheter publicerar regelbundet statistikrapporter som även de kan ligga 
till grund för folkhälsorapporter (Socialstyrelsen 2005).  

Användningen av folkhälsorapporter har studerats i en utvärdering kring de årliga 
folkhälsorapporterna som släpps i England. Studien visar att synen på nytta och användning 
skiljde sig åt mellan tjänstemän och politiker. Tjänstemän och politiker, ansvariga för 
folkhälsofrågor, fick svara på en enkät om bland annat vilken påverkan rapporten har på 
utredningar och beslut samt hur stor del av rapporten de hade läst. Det visade sig att de som 
läst mest i rapporten var de högst uppsatta politikerna och av tjänstemännen var det mindre än 
hälften som läst så mycket. Av de professionella tjänstemännen upplevde en stark majoritet 
att folkhälsorapporten påverkade utredningar och liknande. Bland politikerna var bilden inte 
lika samlad och det var flera som uppgav att rapporten inte påverkade agendan alls. 
Författarna menar att det är viktigt att utvärdera nyttan av folkhälsorapporter eftersom de tar 
mycket resurser i form av tid och pengar i anspråk (Fulop & McKee 1996). 

2.3.1 Folkhälsopolitiskt arbete på internationell nivå 
Under de senaste årtiondena har behovet av att jämföra hälsodata mellan länder ökat och det 
har därför påbörjats ett arbete med att ta fram gemensamma indikatorer och metoder för att 
mäta hälsoläget. Det publiceras årligen folkhälsorapporter som spänner över flera länder som 
till exempel för de nordiska länderna och WHO: s världshälsorapporter. Det finns flera 
internationella organisationer som har som uppdrag att bedriva folkhälsopolitiskt arbete på 
olika sätt. WHO, OECD (Organization for Economic Co-operation and development) och EU 
(Europeiska unionen) är några exempel. Syftet med att samordna detta arbete är att det i 
dagens globala samhälle inte går att isolera en nations handlande till att bara gälla i det egna 
geografiska området (Socialstyrelsen 2005). I en studie som undersöker hur nationell och 
internationell politik påverkar folkhälsan i olika länder har data från WHO och deras 
folkhälsorapporter använts. Författarna har satt upp en analysmodell för att pröva hur bland 
annat demokrati, inbördeskrig, etniska skillnader och ojämlikheter i rikedom påverkar hur 
mycket resurser en nation satsar på folkhälsa. Slutsatserna var att ju mer demokratiskt ett land 
är, desto mer satsar de på folkhälsa. Det fanns ett samband som visade att länder med många 
olika etniska grupper och stora inkomstskillnader satsade lite på folkhälsa. Författarna 
uppmanar till fortsatt forskning kring dessa faktorers indirekta påverkan på folkhälsan 
(Ghobarah et al. 2004). 
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Världshälsoorganisationen 

WHO är det samordnande organet för folkhälsoarbete inom FN (Förenta Nationerna). WHO:s 
huvuduppgifter är bland annat att initiera samarbete kring folkhälsofrågor, sätta folkhälsa på 
agendan samt att stimulera till forskning. WHO publicerar varje år en folkhälsorapport, The 

World Health Report, med statistiska fakta om hälsoläget i världen. I rapporten finns fakta om 
varje land och det görs även jämförelser mellan länder och regioner. Varje år belyser 
rapporten olika teman. 2007 års rapport handlar om hur stor risk det är för att globala och 
nationella katastrofer som kan vara ett hot mot folkhälsan ska bryta ut och vad som kan göras 
för att förbättra säkerheten att det inte ska hända. Dessa rapporter är bland annat till för att 
makthavare, hjälporganisationer och andra internationella organisationer ska kunna göra 
relevanta prioriteringar och få förståelse för folkhälsoläget i världen. WHO publicerar en 
mängd andra rapporter som är vägledande för folkhälsopolitiken i världen bland dessa kan 
Agenda 21 (WHO, Europe 1999) som är ett måldokument för de europeiska länderna, anses 
vara ett av de viktigaste3. 

Europeiska unionen 

I EU drivs folkhälsofrågorna i viss mån genom lagstiftning, främst kring medicinsk säkerhet 
och behandling samt lagar kring bland annat restriktioner för tobaksreklam. Den största delen 
av EU:s folkhälsoarbete innebär dock att stötta medlemsländerna att samla sin kompetens, 
samordna arbetet kring smittsamma sjukdomar och forska kring och bistå med kunskap om 
bra metoder för folkhälsoarbete. EU-kommissionen har antagit en folkhälsostrategi som 
backas upp av Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd som är en 
tjänstemannaorganisation med ansvar för folkhälsofrågor4. För att arbeta med strategin togs 
ett folkhälsoprogram fram år 2003 som sträckte sig till år 2008. Nu har dock ett nytt program 
publicerats som sträcker sig mellan åren 2008-20135. Under hösten år 2008 kommer EU 
publicera en folkhälsorapport som sträcker sig från år 1998 med statistik över hälsoläget i 
EU6. Arbetet med att ta fram indikatorer och sammanställa statistik görs bland annat för att 
jämföra hälsoläget i olika medlemsländer. Det arbetet görs regelbundet inom områden som 
alkoholkonsumtion, hiv/aids och psykisk ohälsa och statistiken har hittills ofta publicerats var 
för sig7. 

2.3.2 Folkhälsopolitiskt arbete på nationell nivå 
Enligt de nationella målområdena för folkhälsoarbete (Regeringens proposition 2008) är 
kommuner, landsting och länsstyrelser de som huvudsakligen ska bedriva folkhälsoarbetet i 
Sverige. Det poängteras vidare att hela samhället har ett ansvar för folkhälsan och att även 
privata aktörer samt frivilligorganisationer bör involveras i arbetet. I Sverige har 
folkhälsopolitiskt arbete bedrivits sedan 1700-talet då fokus bland annat flyttades från att se 
det som ödesbestämt om någon blev sjuk till att förebygga sjukdom och jobba för att göra 

                                                 

3 http://www.who.int/en, 080403 
4 http://ec.europa.eu/health, 080425 
5 Ibid 
6 http://www.eugloreh.it, 080522 
7 http://ec.europa.eu/health, 080425 
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sjuka människor friska. En rad samhälleliga insatser genomfördes för att förbättra folkhälsan 
och därigenom nå målet om ett bättre Sverige.  Motsvarigheten till dagens Socialstyrelse 
bildades redan under 1600-talet och hette då Collegium medicinum och var en 
sammanslutning av läkare. Den sammanslutningen blev tillsammans med provinsialläkare och 
barnmorskor viktiga för det förebyggande hälsoarbetet i Sverige. En annan viktig insats som 
gjordes var att föregångaren till SCB (Statistiska Centralbyrån), som då hette Tabellverket, 
inrättades i mitten av 1700-talet. Tabellverket samlade kontinuerligt in befolkningsstatistiska 
data kring främst döds- och födelsetal. Det är en av de åtgärder som ligger till grund för de 
databaser och register som idag gör det möjligt att ta fram heltäckande folkhälsorapporter och 
annat material som fungerar som underlag i dagens folkhälsopolitik (Willner 2005).  

Socialdepartementet 

På nationell nivå i Sverige är det Socialdepartementet som ansvarar för folkhälsofrågorna 
genom myndigheterna Socialstyrelsen och FHI (Statens Folkhälsoinstitut). År 2002 
överlämnade regeringen en proposition med nationella målområden för att förbättra 
folkhälsan i Sverige (Regeringens proposition 2002) till riksdagen. Propositionen innehåller 
ett övergripande mål om att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor i hela befolkningen” (Regeringens proposition 2002 s. 24) samt elva målområden. 
Denna proposition har legat till grund för de senaste årens folkhälsopolitiska arbete i Sverige. 
I mars år 2008 överlämnade den sittande regeringen en ny proposition där det övergripande 
målet och de elva målområden ligger fast men med förnyade prioriteringar (Regeringens 
proposition 2008). 

Den nationella folkhälsorapporten 

Socialstyrelsen publicerar på uppdrag av regeringen nationella folkhälsorapporter för Sverige. 
Uppdraget kom från regeringen redan år 1984 i propositionen ”Utvecklingslinjer för hälso- 
och sjukvården m.m.” (prop. 1984/85:181). Rapporterna kommer ut cirka vart tredje år och 
beskriver och analyserar folkhälsoläget och dess utveckling i olika befolkningsgrupper. 
Rapporterna syftar till att vara ett kunskapsunderlag för beslutsfattare på nationell, regional 
och lokal nivå. Även myndigheter, intresseorganisationer, universitet och högskolor förväntas 
ha användning av rapporterna (Socialstyrelsen 2005).  

2.3.3 Folkhälsopolitiskt arbete på regional nivå 
Folkhälsoarbetet på regional nivå bedrivs främst genom samhällsmedicinska enheter och 
folkhälsoenheter som finns i varje län och region i Sverige. Samhällsmedicinska enheter finns 
det främst i storstadsregionerna och där det finns universitet och högskolor. Flera landsting 
köper folkhälsovetenskapliga tjänster av universitet och högskolor som hjälper dem med 
studier och enkätinsamlingar8. De samhällsmedicinska enheterna har bland annat som 
uppdrag att fungera som länk mellan FHI, landstingen och kommunerna, att samla in data och 
fungera som kunskapsutvecklare (Regeringens proposition 2002). De samhällsmedicinska 
enheter arbetar efter och följer upp de folkhälsoplaner som finns i alla landsting. Planen har 
ofta arbetats fram i samverkan med kommunerna. Ett av enheternas viktigaste arbete är just 

                                                 

8 Muntlig källa: Sven-Åke Larsson, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, 080519 
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att kommunicera hälsoläget i befolkningen vilket gör att de är en viktig del i 
folkhälsorapporteringen (FHI 2005).  

2.4 Stockholms läns landsting 

Stockholms län består av 26 kommuner som sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i 
söder. SLL (Stockholms läns landsting) ansvarar för vård, kollektivtrafik, regionplanering 
samt för stöd till regional kulturverksamhet. För att tillgodose befolkningens behov på dessa 
områden arbetar landstinget efter en beställare/utförare-modell som innebär att landstinget 
beställer tjänster från offentliga eller privata aktörer, som sedan agerar utförare. SLL är även 
en stor arbetsgivare där bland annat drygt 45 000 personer arbetar inom vården (SLL 2007 a).  

Den politiska organisationen inom landstinget har landstingsfullmäktige som högsta 
beslutande organ. Landstingsfullmäktige beslutar om olika ärenden så som budget, förslag till 
förvaltningar och sådant som tagits upp via motioner och liknande. Landstingsstyrelsen är det 
organ som leder och samordnar landstingets verksamhet bland annat genom att de förbereder 
de ärenden som landstingsfullmäktige ska besluta om. Landstingsstyrelsens ledamöter utses 
av landstingsfullmäktige, vilket så även är fallet för andra styrelser och nämnder som ansvarar 
för olika delar av landstingets verksamhet. Majoriteten av politikerna inom landstinget är 
fritidspolitiker som har annan sysselsättning vid sidan av sitt politiska engagemang. De enda 
heltidspolitikerna är de 13 landstingsråden som representerar de sju politiska partierna. I 
anslutning till landstingsstyrelsen finns landstingsrådsberedningen med landstingsråd från den 
politiska majoriteten (SLL 2007 a) (bilaga 1). 

I valet år 2006 vann de borgerliga partierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna, majoritet i landstinget och styr denna mandatperiod fram till år 2010. 
Historiskt sett har de borgerliga partierna styrt i Stockholms läns landsting, med vissa 
undantag till exempel efter valen år 1988, 1994 och 2002 då Socialdemokraterna hade makten 
med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet (SLL 2007 b). 

För verkställande av landstingspolitikernas beslut finns en förvaltningsorganisation med 
flertalet förvaltningar som ligger under olika politiska nämnder. Hälso- och 
sjukvårdsnämndens förvaltning ansvarar bland annat för att det ska finnas ett utbud av hälso- 
och sjukvård som motsvarar det behov som finns i befolkningen. Under nämnden finns tre 
geografiskt avgränsade sjukvårdsstyrelser. Det finns även fem programberedningar som har 
egna ansvarsfrågor som till exempel kroniskt sjuka, de stora folksjukdomarna och barn och 
unga. Beredningarna ska i dessa frågor vara ett stöd åt nämnden som delvis utgörs av 
beredningarnas ordföranden9. 

2.4.1 Stockholms läns landstings folkhälsopolicy 
Folkhälsoperspektivet ska genomsyra alla landstingets verksamheter som på något sätt 
påverkar befolkningens hälsa. För att intensifiera det arbetet tog landstingsfullmäktige år 2005 
ett beslut om att ta fram en folkhälsopolicy. Vikten av att ha en folkhälsopolicy anses främst 

                                                 

9 www.sll.se, 080515 
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vara att landstingets verksamheter på många sätt påverkar befolkningens hälsa och att en 
gemensam utgångspunkt för det arbetet är nödvändig. Policyn har tagits fram av CFF 
tillsammans med en styrgrupp bestående av politiker från alla politiska partier. 
Folkhälsopolicyn har sina utgångspunkter i de nationella folkhälsomålen som lyfter fram 
vikten av att arbeta långsiktigt och brett med folkhälsa (SLL 2006). För att policyn ska 
komma ut i landstingets verksamheter fungerar CFF som implementeringsstöd för de 
verksamheter som behöver hjälp att arbeta med policyn10.  

2.4.2 Centrum för Folkhälsa 
Stockholms läns landsting har förutom att bedriva vård, kollektivtrafik med mera även i 
uppdrag att satsa på forskning. En stor del av den forskningen är inriktad på de stora 
folksjukdomarna men även på folkhälsa. Landstingets forskning kring folkhälsofrågor utförs 
till stor del vid CFF som är landstingets kunskapscentrum för folkhälsofrågor. CFF:s uppdrag 
är att arbeta för en god hälsa bland befolkningen och skapa ett friskare samhälle. Rent 
praktiskt arbetar CFF med att kartlägga hälsan och ohälsan i länet, de utvecklar metoder och 
tar fram förebyggande åtgärder samt bedriver forskning och tar fram ny kunskap. Den sista 
stora uppgiften som CFF har är att informera, utbilda och ge expertstöd kring folkhälsofrågor 
och på så sätt sprida den kunskap de tar fram11. 

CFF har växt fram under ett tjugotal år när olika folkhälsofrågor blivit uppmärksammade 
politiskt och bestod till en början av många olika enheter som till exempel behandlade frågor 
kring näringslära, aids och tobaksprevention. Det var i och med att Samhällsmedicin år 2005 
övergick till landstingsstyrelsens förvaltning som före detta Samhällsmedicin fick namnet 
Centrum för folkhälsa. Detta i en verksamhet som heter Forum för kunskap och gemensam 
utveckling och lyder under FoUU-utskottet12. På CFF arbetar cirka 230 personer med olika 
kompetens. CFF består av fyra avdelningar: Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för 
folkhälsoarbete, Socialmedicin och epidemiologi samt Nationellt centrum för suicidforskning 
och prevention av psykisk hälsa (NASP). Under Avdelningen för folkhälsoarbete ligger flera 
enheter som arbetar med bland annat alkohol- och drogprevention, sexualitet och hälsa och 
systematisering och utvärdering av folkhälsoarbete13 (bilaga 2). 

2.4.3 Folkhälsorapporten för Stockholms läns landsting  
Folkhälsorapporter har publicerats i Stockholms län sedan år 1987 och kommer ut vart fjärde 
år. Rapporterna gör det möjligt att följa utvecklingen inom en rad olika områden med hjälp av 
fakta från databaser och register som till exempel den regionala folkhälsoenkäten. 
Folkhälsorapporterna används bland annat för att utvärdera folkhälsopolitiska åtgärder och för 
att följa hur välfärden utvecklas i regionen. Innehållet i folkhälsorapporterna som publicerats i 
Stockholms län har förändrats genom åren. I början låg fokus mest på dödlighet och sjuklighet 
men förflyttades sedan till att gälla en bredare bild av samhället och det som leder till hälsa 
                                                 

10 www.folkhalsoguiden.se, 080407 
11 www.folkhalsoguiden.se, 080407 
12 Muntlig källa, Lena Kanström, chef CFF, 080428 
13 www.folkhalsoguiden.se, 080407 
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och ohälsa. Folkhälsopolitiska mål har sedan år 2003 bakats in i rapporten och speglats mot 
samhällsutvecklingen i stort. Ett viktigt ändamål med folkhälsorapporten är att visa på 
skillnader mellan olika grupper i befolkningen, baserat på bland annat kön, socioekonomi. 
Nytt för år 2007 var att kommunerna erbjöds enkäter för att ta fram data som kunde ge en 
djupare analys gällande de regionala skillnaderna i länet. (SLL 2007 c.).  

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad folkhälsointresserade landstingspolitiker i 
Stockholms län anser om, samt vilken användning de har av de folkhälsorapporter som 
publicerats av Centrum för folkhälsa. 

• Hur använder landstingspolitikerna folkhälsorapporten i sitt politiska uppdrag? 
• Inom vilka ämnesområden har politikerna främst användning av rapporten?  
• Hur påverkar folkhälsorapporterna den folkhälsopolitik som bedrivs i Stockholms läns 

landsting? 
• Vad anser politikerna om folkhälsorapportens innehåll och utformning? 

4. METOD OCH MATERIAL 

Denna uppsats gjordes på uppdrag av Centrum för folkhälsa (CFF) i Stockholm som en del i 
deras arbete med att undersöka nyttan av de folkhälsorapporter som organisationen 
publicerar14. För att få en bakgrund till rapporterna och kännedom om organisationen hölls ett 
möte med kontaktpersonen på CFF i inledningsskedet av uppsatsskrivandet. Då togs det fram 
olika förslag på syfte och målgrupp för intervjuer. Efter viss betänketid valdes 
landstingspolitiker ut som intervjugrupp eftersom det skulle bli för omfattande att även 
intervjua kommunpolitiker ur deras perspektiv. Fokus för studien har främst varit de rapporter 
som publicerades år 2003 och 2007, därför har specifika intervjufrågor främst gällt dessa två 
rapporter. 

4.1 Litteratur och vetenskapliga artiklar 

I bakgrunden till uppsatsen finns en teoretisk del vars syfte är att sätta undersökningen i ett 
större sammanhang. Relationen mellan politiker och de offentliga förvaltningarna beskrivs 
eftersom undersökningen är ett led i en utvärdering kring hur väl politiker upplever att de kan 
använda sig av det som CFF producerar. New Public Managment och dess eventuella 
påverkan på demokratin belyses eftersom det i hög grad influerar styrningen av de offentliga 
förvaltningarna i Sverige. Vetenskapliga artiklar och litteratur har använts för att beskriva 
dessa förhållanden och ge en relevant bakgrund till undersökningen. Övriga källor som 
användes i bakgrunden för att beskriva folkhälsopolitiskt arbete på olika nivåer samt 
Stockholms läns landsting var rapporter, internetkällor samt muntliga källor. Rapporterna som 
användes är publicerade av offentliga organisationer som Socialstyrelsen och Stockholms läns 
                                                 

14 Muntlig källa: Lena Kanström, chef CFF, 080523 
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landsting. Internetkällor har använts i de fall som informationen inte har gått att hitta i tryckt 
form. Muntliga källor användes vid ett fåtal tillfällen på grund av att den aktuella 
informationen var svår att tillgå på annat sätt. 

4.2 Studiedesign 

För att få svar på syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats i form av intervjuer. 
Intervjuerna var halvstrukturerade med fasta teman utifrån frågeställningarna med förslag på 
frågor som kunde utökas och ändras om intervjusituationen krävde det. Intervjuerna var i 
form av forskningsintervjuer där det sker ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade 
(Kvale 1997). Detta tillvägagångssätt valdes för att möjlighet skulle finnas att fånga upp 
åsikter och resonemang för att få en förståelse för folkhälsorapporternas betydelse i deras 
arbete. 

4.3 Urval 

Urvalet av intervjupersoner var strategiskt och skedde via en kontaktperson som bedöms ha 
god kännedom om vilka politiker inom landstinget i Stockholms som har ett intresse för 
folkhälsofrågor. På det sättet skulle ett urval av personer som var intresserade av folkhälsa 
och som kände till folkhälsorapporten kunna garanteras. Det var viktigt för att få breda och 
varierande svar på syfte och frågeställningar (Kvale 1997). De politiska partierna fungerade 
som urvalsgrund av intervjupersonerna och tre namn per parti (S, M, C, V, Kd och Fp) 
angavs. Utifrån dessa grupperingar kontaktades sedan de första på listan inom varje parti. Vid 
flera tillfällen gick de första som kontaktades inte att nå eller valde att inte medverka. I de 
fallen kontaktades nästa person på listan tills sex intervjuer var bokade, en inom varje angivet 
parti. De enskilda intervjupersonernas politiska tillhörighet belyses inte i uppsatsen utan 
fungerade enbart som urvalsgrund. Detta för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

Av de som slutligen intervjuades var tre stycken heltidspolitiker, varav två av dem sitter i 
majoritet, och tre stycken var fritidspolitiker varav två av dem sitter i majoritet. Två av 
fritidspolitikerna är engagerade i både landsting- och kommunpolitiken. Två av 
intervjupersonerna är kvinnor och fyra är män. Tanken vid urvalet var att få en jämn 
könsfördelning men en av kvinnorna ställde in intervjun. Ytterligare kontakt togs ur den 
aktuella gruppen då blev det en man. Av de svarande har majoriteten varit politiskt 
engagerade under en längre period, flera av dem i över 20 år. 

4.4 Planering och genomförande av intervjuerna 

Det är upp till intervjuaren att styra intervjusituationen så att relevant information erhålls. För 
att ha förmågan att göra det genomfördes ett omfattande förarbete som syftade till att få 
förkunskap om ämnet och ta fram ett tydligt syfte och frågeställningar. Det gjordes även en 
avvägning kring vilken metod som lämpade sig bäst för att utföra studien. Olika metoder för 
analys diskuterades också eftersom det är viktigt att göra det innan en undersökning av det här 
slaget. Innan intervjun skaffade sig författaren en uppfattning om intervjupersonernas 
politiska bakgrund. Detta för att kunna anpassa intervjusituationen efter intervjupersonens 
ansvarsområden och politiska uppdrag (Kvale 1997). Att ha förkunskaper om ämnet som ska 
studeras kan anses vara både bra och dåligt. Goda förkunskaper kan förhindra att samma 
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slutsatser dras om och om igen men de kan också ge intervjuaren förutfattade meningar som 
sedan färgar analysen (Svensson & Starrin 1996). Vid utformning av intervjuguiden (bilaga 3) 
undveks formulering av ledande frågor och frågorna formulerades kortfattat och enkelt. 
Intervjuguiden utformades så att en halvstrukturerad intervju kunde hållas som tillät andra 
frågor än de föreslagna (Kvale 1997). Intervjuguiden diskuterades och testades på en 
utomstående person som kom med mycket synpunkter och ledde fram till att guiden 
förbättrades avsevärt.  

Innan och under en intervju är det viktigt att intervjuaren skapar en känsla av trygghet som är 
nödvändig för att den intervjuade ska känna sig bekväm och dela med sig av sina erfarenheter 
(Kvale 1997). För att uppnå det togs den första kontakten oftast via telefon och följdes upp 
med att intervjupersonen fick ta del av missivbrev (bilaga 4) och intervjuns teman via mail. 
Missivbrevet utformades till viss del på olika sätt beroende på hur kontakten med 
intervjupersonen gått till men uppgifter om undersökningens syfte och teman samt etiska 
riktlinjer låg fast.  

Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter och hölls i samtliga fall på en plats vald av 
intervjupersonen, detta för att underlätta för intervjupersonerna och ge dem möjlighet att välja 
en trygg plats (Carlsson 1991). I samtliga fall var det på intervjupersonens egen arbetsplats. 
Under intervjutillfället hade intervjuaren i åtanke att kroppsspråk och liknande kan fungera 
som ledande (Kvale 1997). Intervjuerna spelades in och alla inspelningar var tydliga och 
hörbara. Under en av intervjuerna förekom störningsmoment och nästan hela tiden var det 
andra personer närvarande i rummet. Även vid ytterligare ett tillfälle stördes intervjun av 
förbipasserande personer och vid ett annat av att intervjupersonens telefon ringde. I övriga fall 
skedde intervjuerna helt utan störningsmoment.  

4.5 Analys 

Efter intervjuerna transkriberades och analyserades inspelningarna. Intervjuerna resulterade i 
sammanlagt 48 sidor transkriberat material. Som metod för att analysera materialet användes 
meningskoncentrering eftersom det ansågs vara lämpligt för att få svar på syfte och 
frågeställningar. I varje intervju togs det viktigaste enligt frågeställningarna ut och 
uppmärksamhet gavs också till eventuella bifynd (Kvale 1997). Därefter har det material som 
framkommit ur meningskoncentreringen sammanställts i resultatet. De citat som förekommer 
i resultatdelen av denna uppsats valdes ut efter lämplighet. Det vill säga hur väl de beskrev det 
flera intervjupersoner uttryckte eller om det beskrev en åsikt som skiljde sig från mängden. 
Vissa av de intervjuade gav mer utförliga och tydliga utsagor kring vissa frågeställningar men 
inte kring andra. Det ledde till att alla intervjupersoner inte citerades under varje 
frågeställning i resultatet. Vid en intervju uppehöll sig intervjupersonen mycket lite vid de 
aktuella frågeställningarna vilket ledde till att citat var svåra att ta fram. Intervjupersonens 
åsikter redovisas dock fram i resultatets löpande text. 
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4.6 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet 

Frågan om tillförlitlighet bör enligt Kvale (1997) uppmärksammas under hela 
forskningsprocessen. I arbetet med den här uppsatsen har detta gjorts till exempel under 
utformningen av intervjuguide, missivbrev och analys av intervjuerna. Begreppen reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet härstammar från den kvantitativa forskningen men används 
även av vissa forskare inom kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning används dock 
ibland en annan terminologi. Då används begreppet trovärdighet i stället för validitet, fasthet 
motsvarar reliabilitet och opartiskhet används i stället för objektivitet. Det kan även anses 
relevant att ta hänsyn till en studies överförbarhet vilket innebär om studien går att överföras 
på andra situationer (Westman 1999). I den här studien har dock de förstnämnda begreppen 
använts med motiveringen att den metodbok som främst använts är Kvale (1997) där de 
begreppen används. Här nedan ges en bild av dessa begrepps relation till den här 
undersökningen.  

Med resultatets reliabilitet innebär hur tillförlitligt resultatet är och hur olika metodval kan ha 
påverkat under arbetets gång. För att säkra reliabiliteten i kvalitativa undersökningar beror det 
mycket på hur standardiserad intervjun är. För att öka graden av reliabilitet kan intervjuerna 
spelas in, vilket har gjorts i det här fallet. Reliabiliteten påverkas till exempel av förekomsten 
av ledande frågor under intervjuerna. Ledande frågor kan påverka svaren så att relevant 
information går förlorad när intervjupersonen ger det svar de tror intervjuaren vill ha. Den 
typen av frågor har undvikits så långt det har gått (Patel & Davidsson 2003 & Kvale 1997). 

Resultatets validitet beror på om undersökningen mäter det den är avsedd att mäta. I det här 
fallet innebar det att försäkra sig om att intervjuerna kretsade kring undersökningens syfte och 
frågeställningar. Det är även viktigt att tänka på validiteten i resultatet så att de utsagor som 
presenteras stämmer överens med intervjupersonerna har sagt. När det gäller kvalitativ 
forskning är det dock svårt att helt frigöra sig från subjektiva uppfattningar som påverkar 
resultatets reliabilitet och validitet, och det kanske inte alltid heller är önskvärt att hålla hårt 
på dessa riktlinjer då det kan förhindra författaren från att vara kreativ och fantasifull (Kvale 
1997). 

Detta resultat går inte att generalisera för att gälla alla landstingspolitiker i Stockholm. 
Resultatet kan enbart sägas gälla för just de sex intervjupersoner som medverkat. Det beror 
främst på att kvalitativa studier inte går att generalisera utan syftar till att ta fram kunskap att 
bygga ny forskning på (Kvale 1997).  

Opartiskhet eller objektivitet är även det viktigt att ta hänsyn till i kvalitativa studier då det 
kan påverka resultatet. I den här studien, som görs som ett uppdrag, har objektiviteten säkrats 
genom att uppdragsgivaren inte varit med under arbetet med analysen samt inte kunde 
påverka vilka som slutligen intervjuades. Även när det gäller val av litteratur är objektivitet 
relevant. Författaren har varit noggrann med att leta litteratur som presenterar skilda åsikter 
och i de fall där politiska åsikter tagits upp har författaren försökt vara objektiv och inte dra 
förhastade slutsatser (Kvale 1997). 
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4.7 Etiska överväganden 

I arbetet med den här uppsatsen har ett antal forskningsetiska principer varit vägledande. Vid 
kvalitativa studier med intervjuer skapas en relation mellan intervjuare och intervjuperson 
som innebär moraliska förpliktelser. Därför är det viktigt att värna om intervjupersonernas 
anonymitet samt att säkra konfidentialitet (Kvale 1997 & Vetenskapsrådet 2002). Detta har 
gjorts genom att valet av de slutgiltiga intervjupersonerna inte har angetts till den 
kontaktperson som hjälpt till med det strategiska urvalet. Uppgifter som kan leda till att någon 
kan identifiera intervjupersonerna har avlägsnats från resultatet samt att intervjupersonerna 
har givits nummer som inte har något att göra med i vilken ordning de intervjuades. Detta för 
att minska risken till identifiering av vem som har sagt vad.  

Även i skedet av utskrift av intervjuerna har kravet på konfidentialitet följts utifrån etiska 
riktlinjer (Kvale 1997). Analysmaterialet har hanterats på ett sätt som inneburit att ingen 
annan har fått del av det och efter att arbetet med uppsatsen är slutgjort har materialet förstörts 
(Vetenskapsrådet 2002). 

Enligt samtyckeskravet har intervjupersonerna själva fått avgöra om de vill medverka. De har 
också vid två tillfällen blivit upplysta om att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. 
Informationskravet har följts i och med att intervjupersonerna har informerats skriftligt i 
missivbrev och muntligt vid intervjutillfället om uppsatsens bakgrund och syfte samt vad 
resultatet ska användas till (Vetenskapsrådet 2002). 

Enligt nyttjandekravet får uppgifter från enskilda individer endast användas i 
forskningssammanhang och inte spridas vidare i kommersiellt syfte. Detta krav har följts. 
Resultatet kommer dock att lämnas över till uppdragsgivaren helt enligt den information som 
intervjupersonerna tagit del av (Vetenskapsrådet 2002).  

5. RESULTAT  

Intervjupersonerna har alla olika politiska uppdrag och hälften är politiker på heltid medan 
hälften är fritidspolitiker. De har också skilda ansvarsområden vilket gör att de använder 
folkhälsorapporten på olika sätt och i olika stor utsträckning. Det är flera av de svarande som 
uttrycker att de har ett stort intresse för folkhälsa och att de aktivt har ett sådant perspektiv i 
sin politik medan andra inte driver folkhälsofrågorna lika uttalat men tänker förebyggande 
och långsiktigt. Den politiska tillhörigheten och ideologiska övertygelsen hos 
intervjupersonerna kom i hög grad fram under i stort sett alla intervjuerna. Intervjupersonerna 
kommer i resultatet att betecknas med förkortningen IP. 

5.1 Folkhälsorapportens påverkan och nytta 

Folkhälsorapporten är ett verktyg som de intervjuade politikerna använder på flera olika sätt 
och i varierande omfattning. Hur mycket och på vilket sätt den används beror bland annat på 
om intervjupersonen sitter i majoritet eller opposition och vilka ansvarsområden 
intervjupersonen har. Allmänt uttrycker flera av politikerna en frustration över mängden 
information som de får på sitt bord. För att en rapport ska utmärka sig måste den 
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marknadsföras på rätt sätt och ligga rätt i tiden annars blir nyttan med rapporten liten, säger ett 
par av politikerna. Detta är speciellt viktigt om den ska uppmärksammas i media eller nå ut 
till allmänheten. Förslag har kommit från ett par av intervjupersonerna att det möjligtvis 
skulle vara bra att komma ut med delrapporter lite oftare än en stor rapport vart fjärde år. 
Även delrapporter över geografiska områden som kan sägas höra ihop till exempel genom 
uppdelning på södra och norra länet har kommit upp på förslag som delrapporter. Övriga 
svaranden är nöjda som det är. 

5.1.1 Praktisk användning och nytta 
 I stort sett alla intervjuade använder främst rapporten som ett uppslagsverk och slår upp fakta 
för att stärka sina argument och föra fram sin åsikt på ett trovärdigt sätt. De svarande uppger 
att de använder folkhälsorapporten som underlag i flera olika situationer. Vid politiska 
anföranden kan folkhälsorapporten fungera som en av flera informationskällor. Ofta 
kompletteras folkhälsorapporten med någon mer specifik rapport kring till exempel diabetes 
eller barnpsykiatri. En intervjuperson beskriver hur folkhälsorapporten är en grundsten i 
partiets politiska arbete med folkhälsa, som för dem är en prioriterad fråga. Folkhälsorapport 
2007 anses stämma bra överens med det egna partiets politik och har därför varit extra 
användbar.  
 

”När det gäller alla politiska teser tror jag att man ibland kan använda rapporten som 

verktyg för att få kraft bakom dem och tro på dem.”(IP 5) 

 

Samtliga intervjupersoner säger att de inte läser hela folkhälsorapporten utan sätter sig mest in 
i de egna ansvarområdena och det som behandlas i de politiska organ där de är aktiva. Detta 
citat visar väl vad de övriga intervjupersonerna också har uttryckt: ”Det är en bra kunskapsbank 

som jag använder mest som uppslagsverk.” (IP 3). Vissa av politikerna uttrycker att de i sitt 
nuvarande uppdrag har svårt att använda folkhälsorapporten i stor utsträckning då de upplever 
att de inte får den sortens frågor eller kan driva de frågorna inom de organ där de sitter. De 
kan ändå se att folkhälsa är relevant inom deras områden men att det politiska systemet är 
uppbyggt så att det är svårt att driva folkhälsofrågorna på ett tydligt sätt och då blir 
folkhälsorapporten inte ett lika användbart verktyg. 

”Att jag använder folkhälsorapporten aktivt är väl att ta i men jag använder 

folkhälsoargument.” ( IP3) 

Flera av de intervjuade vittnar om att rapporten används i en stor mängd frågor och i olika 
situationer förutom de redan nämnda, som till exempel vid föreläsningar, seminarier, i 
valrörelsen år 2006 och vid besök ute bland befolkningen i till exempel patientföreningar eller 
bostadsområden. Vid besök i något speciellt geografiskt område uppges rapporten vara 
mycket användbar för att visa på statistik och visa förståelse för situationen som råder i 
området. Vidare vittnar ett par av de intervjuade om att folkhälsorapporten används för att 
sprida kunskap om folkhälsofrågorna och om de klyftor som finns i samhället. Via rapporten 
kan folkhälsofrågorna uppmärksammas både i det egna partiet vid diskussioner på kansliet, i 
landstingsfullmäktige och bland befolkningen på politikerbesök. 
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Flera av de svarande beskriver hur de använder folkhälsorapporten i det löpande arbetet. Till 
exempel berättar en person att rapporten används aktivt i den politiska beredning där 
intervjupersonen själv sitter med. Ett par av de svarande menar att rapporten tydligt används 
för att ta beslut och fungera som prioriteringsunderlag i beställarverksamheten.  
 

”Jag tycker det är ett väldigt bra underlag för diskussion som ska leda fram till beslut i 

slutändan.” (IP 6) 

 
Att rapporten kan fungera som en väckarklocka uppger flera av intervjupersonerna. En 
intervjuperson berättar att rapporten kan vara en vägvisare och den upplevs väcka mer frågor 
än att vad den ger svar. Det leder i flera fall fram till att politiker ger uppdrag till 
förvaltningen att gräva djupare i vissa frågor. Detta är något som hälften av de svarande gett 
uttryck för. Det kan även komma fram nya fakta från rapporten gällande utvecklingen inom 
specifika områden och i geografiska områden. 

5.1.2 Hänvisning och uppföljning 
Det är i varierande omfattning som politikerna hänvisar och refererar till folkhälsorapporten i 
dokument och anföranden där den har använts som underlag. I stort beror det främst på vad 
det är för typ av situation där information från rapporten används. Vid mer informella 
anföranden eller texter anger en av intervjupersonerna att denne inte refererar men att det ofta 
sker i mer formella sammanhang. Det sistnämnda instämmer flera svaranden i och det gäller 
då främst interpellationer, beslut och vissa anföranden. Att referera till folkhälsorapporten 
anses ge tyng till informationen. Ett par intervjupersoner nämner att de också gör det för att 
bidra till att sprida kunskap om rapporten. En svarande menar att det är chefernas (eller 
liknande överordnades) ansvar att sprida rapporten i den egna organisationen och se till att 
medarbetarna hänvisar till och använder sig av folkhälsorapporten. Det gavs även exempel på 
att det ibland brister i rutinerna kring att hänvisa till källor, även i viktiga dokument. Det kan 
bero på många inblandade och okunskap. 

På frågan om politikerna följer upp beslut som haft folkhälsorapporten som källa framkom 
olika svar. Uppföljning görs i de flesta fall inte systematiskt utan det händer sporadiskt. Detta 
motiveras på olika sätt, till exempel i det här citatet som är svar på en direkt fråga angående 
utvärdering: 

”Folkhälsa är svårt att följa upp om vi nu pratar om det som ett stort begrepp, för det tar 

rätt lång tid.” (IP 5) 

Att det är svårt att se vad som är orsak och verkan gällande trender kring hälsa anges också 
som skäl till varför uppföljning är svårt i det här fallet. En intervjuperson säger att det är 
viktigt att följa upp folkhälsoarbete för att se om insatta åtgärder har effekt samt för att följa 
trender. Intervjupersonen gav exempel från vården där projekt som haft sin grund i 
folkhälsorapporten har följts upp. Men påpekar att det är de professionellas uppgift att utföra 
dem då de besitter rätt kunskap. Även en annan intervjuperson hänvisar till hur ett arbete som 
grundade sig på folkhälsorapporterna följdes upp och reviderades årligen. 
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5.1.3 Olika användning i majoritet och opposition 
De svarande är överens om att folkhälsorapporten används både av politiker som sitter i 
majoritet och opposition men att den används på olika sätt. En intervjuperson, som själv sitter 
i politisk majoritet, säger att folkhälsorapporten används som underlag för hur resurser ska 
fördelas bland befolkningen. Detta tar även en annan intervjuperson upp och ger exempel från 
sin tid i majoritet då statistik från folkhälsorapporten användes för att uppmärksamma vilka 
områden som behövde mest resurser. I det arbetet var samspelet mellan politiker och 
tjänstemän givande. Till skillnad från oppositionen uppges majoriteten kunna använda 
folkhälsorapporten som underlag för att styra resurser och genom förebyggande arbete 
försöka hålla landstingets budget: ”Alla som sitter i majoritet har ju ansvar för att budgeten ska 

hålla…” (IP 1). En annan svarande säger dock att folkhälsorapporten används mest av 
oppositionen och då i samband med interpellationer och anföranden och använder sig av fakta 
från rapporten för att hävda sin sak. Detta tas också upp vid en annan intervjuperson som 
säger att rapporten läses mer kritiskt av oppositionen för att hitta brister och föreslå 
förbättringar:  
 

”I och med att vi satt i opposition förra mandatperioden fanns det underlag för motioner, 

interpellationer och på det sättet fråga: varför det är på det här sättet? Och fråga om de 

följer just den trenden. Folkhälsorapporten är ett viktigt underlag för hur jag ska agera 

som politiker.” (IP 6) 

 
Den intervjupersonen fortsätter sedan med att berätta om att jobbet i ett parti som sitter i 
majoritet mest går ut på att föra en dialog kring det som står i rapporten inom den egna 
partigruppen. Att försöka fånga upp de viktigaste frågorna och följa upp dem internt blir då 
det främsta arbetssättet.  

5.1.4 Folkhälsorapporten i kommunpolitiken 
Hur politikerna uppfattar nyttan av rapporten skiftar inte bara beroende på om de sitter i 
majoritet eller opposition utan också om de är verksamma inom både landsting- och 
kommunpolitiken. Två av de intervjuade politikerna har även förtroendeuppdrag som 
kommunpolitiker och ytterligare en av intervjupersonerna har tidigare engagerat sig i 
kommunpolitiken men är nu bara verksam inom landstinget. Dessa politiker har under 
intervjuerna även pratat om folkhälsorapporten i kommunpolitiken. De som nu är aktiva inom 
kommunpolitiken gav konkreta exempel på att de använder sig av rapporten för att se hur den 
egna kommunen ligger till i jämförelse med andra kommuner och länet i stort. De säger att 
rapporten är mycket relevant och viktig i det syftet. Just att ha möjlighet att se utveckling och 
trender över tid är något som uppmärksammas av samtliga intervjuade, oavsett om de är 
verksamma som kommunpolitiker eller inte. En intervjuperson berättade som ett konkret 
exempel på hur folkhälsorapporten används att den har legat till grund för utvecklingen av 
kommunens folkhälsoplan. Som svar på frågan om rapporten är användbar inom både 
landstinget och kommunen svarar denne så här:  
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”Jag har jobbat på både kommunal och regional nivå och det (folkhälsorapporten, förf. 

anm.) har varit ett mycket nödvändigt och användbart material och mycket matnyttig 

information.” (IP 6)  

 

Fyra av politikerna tar upp att rapporten används i olika stor utsträckning i landstinget och 
kommunen. Folkhälsorapporten uppfattas i stor grad som en rapport som är skriven för och 
används av landstinget. En av intervjupersonerna föreslår att det skulle vara lättare för 
kommunerna att använda rapporten om det fanns kommunvisa sammanställningar av data så 
att politikerna slapp plocka information från de olika kapitlen. Det är flera av de som enbart är 
landstingspolitiker som uttrycker att de inte tror att rapporten används i lika stor utsträckning i 
kommunen som i landstinget. 
 

”Jag skulle ändå vilja bedöma att folkhälsorapporten är ett vedertaget instrument i 

landstingsvärlden, jag tror det ser helt annorlunda ut i kommunvärlden.  Men det 

kanske är en förutfattad mening, men jag tror det.” (IP 2)  

5.2 Uppmärksammade ämnesområden 

Folkhälsorapporten beskrivs av politikerna som en övergripande rapport som ger breda 
beskrivningar om hur folkhälsan ser ut i Stockholms län. En intervjuperson beskriver detta i 
ett utlägg om hur folkhälsorapporten har använts för att hitta gemensamma nämnare mellan 
kultur och sjukvården:  

”… det finns olika projekt som får anslag från till exempel kulturnämnden som kan leda 

till folkhälsa. Så vi har det även inom kultur, trots att det inte är det första man tänker 

på.[…] Kultur stärker ju folkhälsa och det är bra med ett brett perspektiv som inte bara 

stirrar sig blind på olika sjukdomar och vård och sånt.” (IP 6) 

 Alla uppger att de främst läser avsnitten med de egna ansvarsområdena noggrant och vissa 
uppger att de även ägnar mer tid åt att läsa om ett specifikt geografiskt område. En av de 
svarande beskriver hur denne i början av sin politiska karriär ivrigt läste hela rapporten och 
tog in all information men när nästa repport publicerades lästes endast det som rörde de egna 
ansvarsområdena. Nästan alla intervjupersonerna vittnar om att politiker får en mängd 
rapporter och material att läsa varje vecka vilket de anger vara det främsta skälet till varför de 
inte läser hela rapporten och sätter sig in i fler ämnesområden. Samtidigt uppger de att de 
läser sammanfattningen. 

De ämnesområden som nämnts specifikt under intervjuerna har varit:  

• Barn och ungdomar 
• Äldre 
• Invandrare  
• Psykisk ohälsa 
• Övervikt 
• Det egna geografiska området  
• Folksjukdomar 
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• Vaccination 
• Demokrati och inflytande 
• Psykiatri 
• Kulturens betydelse för hälsan 

I stort sett alla svarande, oavsett ansvarsområde, har lyft upp barn och ungdomar, äldre och 
invandrare som grupper de har tittat närmare på i folkhälsorapporten. Unga tjejers dåliga 
psykiska hälsa har också lyfts fram av tre av de svarande som ett viktigt avsnitt. I övrigt har 
de områden som nämnts varit kopplade till den personens ansvarområden och därför varit 
mest relevanta för dem. Samtliga svarande uppger att de har användning av 
folkhälsorapporten inom de flesta av sina ansvarsområden men att kopplingen blir svagare om 
ansvarsområdena är svåra att koppla till vården. Detta gäller till exempel demokrati och 
inflytande i ett bredare perspektiv, än till exempel valdeltagande, som nämns i rapporten och 
kultur. Men de svarande som har dessa ansvarsområden uppger ändå att de kan använda 
folkhälsorapporten som ett komplement till andra källor i de här frågorna. 

5.3 Folkhälsorapportens påverkan på folkhälsopolitiken i landstinget 

Flera av det svarande anser att folkhälsorapporten ger folkhälsofrågorna uppmärksamhet och 
en skjuts när den publiceras. Rapporten kan leda till att kunskap om folkhälsa sprids i 
landstinget och att fler får upp ögonen för frågorna. Men även om rapporterna kan fungera 
som en väckarklocka och göra att nya frågor lyfts fram tror intervjupersonerna att 
folkhälsofrågorna skulle drivas i landstinget även utan folkhälsorapporten. En intervjuperson 
tror att folkhälsorapporten faller i glömska ganska snabbt efter publiceringen och att det 
endast är de med extra intresse för frågorna som återkommer till rapporten som uppslagsverk. 
Ett par svaranden säger att rapporten skulle gynnas av att uppmärksammas i media i större 
utsträckning eller av publicering av delrapporter. Vid publiceringen av en ny folkhälsorapport, 
anger en svarande att uppmärksamheten är stor och salarna är fyllda vid föreläsningarna men 
sedan svalnar intresset fort och det görs inget i nästa steg, i praktiken. Detta vittnar ett par 
intervjupersoner om och säger att det därför kan brista i arbetet med folkhälsofrågor.  

”Du ska ju se att när det var föreläsning här nere var det knökfullt så det är ju fler än jag 

som tycker det är intressant men i nästa steg hantera vi det olika så ibland pratar vi 

väldigt lite folkhälsa...”(IP 1) 

5.3.1 Användning i landstingets olika organ 
Det råder delade meningar bland intervjupersonerna om i vilken grad rapporten används och 
av vilka den används. Några vittnar om att rapporten används i hälso- och sjukvårdsnämnden 
och dess beredningar. Även i sjukvårdsstyrelserna används rapporten i viss utsträckning. 
Rapporten anges också påverka folkhälsopolitiken i stort genom att beredningarna beställer 
rapporter om ämnen som i folkhälsorapporten tas upp som viktiga och sedan belyses de 
frågorna i beredningarnas arbete. Flera svaranden reserverar sig för att säga att alla känner till 
rapporten men berättar att de flesta som har hand om hälso- och sjukvårdsfrågor som sitter 
med i beredningarna har kunskap om rapporten. Enligt några intervjupersoner refereras det till 
folkhälsorapporten under landstingsfullmäktige och andra politiska sammanhang som är 
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betydelsefulla. Ett citat från en intervjuperson visar hur denne ser på hur folkhälsorapporten 
används i landstinget: 

”Det går knappt ett enda fullmäktige utan att vi har tagit upp någonting som rör 

folkhälsorapporten eller folkhälsa i allmänhet. Man hänvisar till rapporten och ibland är 

det väldigt mycket, särskilt under budgetfullmäktige som det är två gånger per år men 

även i vanliga motioner, interpellationer och stora frågor som Vårdval Stockholm.” (IP 

6) 

Användningen av rapporten skiftar mycket inom landstingets olika verksamheter och ett par 
av de intervjuade tar upp att den används mest inom hälso- och sjukvården och betydligt 
mindre inom infrastruktur och kollektivtrafik. Det anses önskvärt att kännedomen om 
rapporten skulle vara större inom dessa områden och flera av intervjupersonerna tror att 
folkhälsorapporten skulle kunna användas inom dessa områden i större utsträckning. 
Uppfattningen är att det är de politiker som har direkt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor 
som använder sig av rapporten och att dess innehåll därför bara sprids in i just den 
organisationen. En intervjuperson resonerar kring att professionens användning av rapporten 
kan bidra till att rapportens innehåll sprider sig in i de politiska organen via tjänsteutlåtanden 
och liknande. Det kom även upp frågetecken kring hur rapporten används av personalen inom 
hälso- och sjukvården och att det säkert skulle var bra om den används av den yrkesgruppen. 

Flera av de svarande diskuterar att folkhälsorapporten och därmed folkhälsofrågor möjligtvis 
har högre prioritet och diskuteras mer inom vissa politiska kanslin och partigrupper. Det beror 
främst på om det finns människor inom gruppen som har ett starkt intresse för frågorna. Enligt 
ett par av intervjupersonerna beror användningen av folkhälsorapporten även på politisk 
grundsyn angående individens ansvar och hur rapporter av det här slaget bör användas.  

5.4 Folkhälsorapportens innehåll och utformning 

5.4.1 Allmänt om innehållet i rapporten 
Folkhälsorapporterna upplevs som seriösa och vetenskapliga. Några av de svarande uttrycker 
tillit till de som har tagit fram rapporten och anser att de alltid får den hjälp de behöver för att 
ta fram extra material. Innehållet anses vara relevant och användbart men några av de 
intervjuade uttrycker åsikter om att innehållet är för omfattande: 

”Vi får ju en problembeskrivning eller en karta med en massa problem på men vi får ju 

egentligen inga lösningar på hur vi ska hantera det, eller inga scenarier eller förslag på 

hur man ska hantera det.” (IP 2) 

”Sen kan jag säga så här att folkhälsorapporten innehåller så enormt mycket information 

så det drunknar i varandra.” (IP 3)    
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Som motsats till detta ser andra intervjuade mängden av information som något positivt som 
hjälper till att ge en bred bild av samhället och som gör rapporten användbar på många sätt 
och inom många områden. Intervjupersonen som i citatet ovan uttrycker att rapporterna 
innehåller för mycket information menar ändå att: 

”Ska du ha en bred bild som jag tycker politiken ska ha, då är folkhälsorapporten ganska 

intressant faktiskt.” (IP 3) 

 Några av de intervjuade vill att folkhälsorapporten ska bli mer konkret i form av typexempel 
och åtgärdsförslag. En intervjuperson anser att det ges för få konkreta exempel som gör 
siffrorna levande:  

”Ibland tycker jag att, nu fabulerar jag bara men att folkhälsorapporterna skulle kunna 

vara något mer konkretiserade. Man kanske inte behöver ha det på allting, men ta vissa 

konkreta exempel eller att man kanske skulle kunna beskriva den typiska Rinkebybon och 

så vidare. Och göra det utifrån de regionala skillnaderna… jag vet inte vad det skulle 

kunna säga men ibland tycker jag att det synliggör mer.…” (IP 5)  

5.4.2 Teman 
Rapporterna från år 2003 och 2007 har haft två olika teman. Temat för den förstnämnda var 
skillnaden i hälsa mellan utlandsfödda och svenskfödda (SLL 2003) och temat för 2007 års 
rapport var regionala skillnader (SLL 2007 c.). Samtliga intervjuade uppger att båda teman 
har varit mycket relevanta. Det är inte alla som har pratat om temat för 2003 års rapport men 
alla har uttryck sig positivt om regionala skillnader. En av de svarande ser en röd tråd mellan 
temat för år 2003 och år 2007 och menar att de kompletterar varandra bra. Ett par av de 
svarande pekar speciellt ut regionala skillnader som ett bra tema eftersom det underlättar vid 
fördelning av resurser och att det har varit användbart i debatten kring Vårdval Stockholm15. 
Ytterligare en svarande resonerar kring att regionala skillnader faller väl in i landstingets 
uppdrag som enligt denne är att utjämna skillnader i befolkningen. 

 Ett par av intervjupersonerna resonerar kring olika teman och ur det kan utformas. Ett par av 
de svarande säger att regionala skillnader är ett tema som borde finnas med i även nästa 
rapport eftersom det är en olöst fråga som politiker hanteras med dagligen. En av dem 
uttrycker sig då här: 

”… jag kan tycka att det är viktigt att inte förändra för mycket över tid för då kan man 

inte följa trender. Så självklart är det bra att försöka ta in nya frågeställningar som dyker 

upp för det händer så mycket mellan rapporterna men det är också en fara i att ändra för 

mycket. Dels att man inte hittar men också att man inte kan jämföra siffrorna. Men så är 

det ju med all statistik.” (IP 2) 

                                                 

15 Vårdval Stockholm är en ny vårdmodell som infördes i Stockholms län den 1 januari 2008 som innebär att 
patienter själva väljer fritt vilken vårdgivare de vill vända sig till. Källa: http://www.vardguiden.se, 080512 
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Valen av teman anses ligga i tiden och vara relevanta och aktuella inom politiken. 
Under intervjuerna ställdes en fråga kring vilka/vilket tema politikerna önskade se i 
kommande folkhälsorapporter. Alla intervjuade hade förslag på detta: 

• Ett medborgarperspektiv och demokratiperspektiv efterfrågas av flera 
intervjupersoner för att få reda på hur människor upplever att de beskrivna 
problemen ska hanteras samt för att se hur stort inflytande människor har och 
hur det kan ökas.  

• Ett tema kring barn och ungdomar anses relevant för att det är en grupp som mår 
allt sämre och som är viktig för framtiden. 

• Ett tema kring äldre efterfrågas eftersom den gruppen håller på att förändras och 
kommer innebära nya frågor för landstinget.  

• Ett genusperspektiv som belyser de olika roller som bland annat unga tjejer 
måste tackla föreslogs. 

• Samarbete mellan kommun- och landstingspolitiker tas upp som ett önskvärt 
tema. Syftet skulle vara att belysa hur kommun- och landstingspolitiker kan 
jobba tillsammans med de breda frågorna i rapporten. 

• HomoBiTrans-perspektiv (HBT) som belyser HBT-personers hälsa och 
livssituation samt vilka riskfaktorer de som grupp utsätts för. 

• Tema kring förebyggande arbete med fokus på bra metoder för att nå ut med 
information om hur ett hälsosamt liv levs.   

• Ett tema som är åtgärdsorienterat efterlyses för att ge politiker vägledning kring 
hur de problem som beskrivs i rapporten kan förbättras.  

• Tema kring hur föreningsliv och liknande engagemang påverkar människors 
hälsa.  

I övrigt efterlyses ett tydligare och mer utvecklat jämställdhetsperspektiv av en intervjuperson 
som resonerar kring att det ligger mycket i begreppet jämställdhet som inte belyses i 
rapporten. Exempel på det är hur vården kan rätta sig efter att äldre kvinnor ofta får ta hand 
om sina sjuka män och hur det i sin tur påverkar kvinnornas hälsa. Mer tyngd på 
socioekonomiska faktorer och hur de påverkar hälsan efterfrågas också. 

Fakta kring vad samhället tjänar på att ta hänsyn till folkhälsan anses av en svarande 
intressant. Denne vill ha fler ekonomiska argument kring värdet av folkhälsa.  

”För vi politiker behöver både ha fakta om hur saker och ting är och hur folk upplever 

men även lite ekonomiska beräkningar.” (IP 3) 
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Tre av de svarande säger även att det skulle var intressant och användbart att koppla ihop 
folkhälsa med andra frågor som kollektivtrafik och infrastruktur. På det sättet skulle politiker 
få mer argument till att ta hälsofrämjande beslut inom de områdena samt att rapporten skulle 
användas inom fler områden i landstinget och kanske även i kommunerna. 

5.4.3 Utformning och struktur  
Flera av intervjupersonerna svarar först att de inte har tänkt på hur folkhälsorapporten är 
utformad och strukturerad. De drar då slutsatsen att de därför antagligen är nöjda med hur den 
ser ut. Efter ett par följdfrågor ser bilden dock annorlunda ut och förslag på förbättringar och 
andra synpunkter börjar komma fram. Fyra av de svarande uppger att de är mycket nöjda med 
statistiken som presenteras i folkhälsorapporten. Den visar på ett tydligt sätt hur utvecklingen 
ser ut över tid och texten som förklarar statistiken är bra. Att statistiken är nedbruten på 
kommunnivå berättar de svarande är mycket användbart och gör det lätt att jämföra mellan 
kommuner och med länet i stort. Dock är det ett par av intervjupersonerna som har 
invändningar och en intervjuperson, som är kommunpolitiker, menar att det är svårt att få en 
överskådlig bild över den egna kommunens siffror och att texten i tabellerna kan vara svår att 
se för läsare med nedsatt syn. En annan intervjuperson tar upp att personer som inte är vana 
vid att läsa den här sortens statistik kanske kan ha svårt att ta till sig informationen. 

Det råder delade meningar bland de intervjuade om huruvida folkhälsorapporten är 
lättillgänglig och lagom eller om den innehåller för mycket information. Hälften av 
intervjupersonerna anser att rapporten är lättillgänglig och att strukturen gör det lätt att hitta 
just de egna frågorna. Rapporten som publicerades år 2007 är uppbygg efter de nationella 
folkhälsomålen (Regeringens proposition 2002) och Stockholms läns folkhälsopolicy (SLL 
2006), det anser dessa svaranden vara en styrka och en svarande uttrycker att det ger en röd 
tråd till rapporten. 

”Rapporten har varit överskådlig utifrån de områden man har men det är säkert olika 

beroende på var i organisationen man sitter. Om man jobbar lokalt och möter folk och så 

som jag gör så är den bra” (IP 1) 

Precis som intervjuperson i citatet ovan, har ett par till uttryckt att rapportens lättillgänglighet 
i hög grad beror på vem som läser den. En intervjuperson säger att rapporten innehåller för 
mycket information som gör det svårt att få en överblick och en annan anser att rapporten 
väcker mer frågor än den ger svar och att det därför kan bli för mycket information att 
hantera. Samma person fortsätter dock med att beskriva hur strukturen på rapporten från år 
2007 är tilltalande: 

”Jag tycker om att man har försökt stycka korven på två ledder så att säga. Man har tittat 
på dels de geografiska aspekterna, man har tittat på folksjukdomar och så har man 

styckat den på andra ledden och titta på ungdomar och äldre, det tycker jag är 
attraktivt.” (IP 2) 

Ett par av de svarande efterlyser ett enklare språk, befriat från facktermer men följer upp med 
att undra vem rapporten vänder sig till. Om rapporten endast vänder sig till politiker och 
sakkunniga är språket bra som det är nu men om tanken är att även allmänheten ska ta del av 
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rapportens innehåll bör språket förenklas. En av dessa personer upplever också att det märks 
att rapporten har flera författare och att det är en svaghet för rapporten: 

”Jag skulle kanske efterlysa ett lättare språk så att folk i gemen kan förstå bättre för det 

är ganska mycket fackspråk så att man måste vara insatt för att kunna förstå och man ser 

att det är flera pennor som varit med och författat rapporten. Självklart är det så för det 

är ingen som kan allt om allting men det blir både språkmässigt svårt och facktermer som 

kan vara svåra för folk i gemen. Men är syftet att det bara är politiker eller insatta 

människor som ska läsa den är det inget problem men vill man få ut rapporten till 

allmänhet måste man kanske göra rapporten mer språkvänlig, göra mer bilder kanske 

göra den mer livlig så att även ungdomar kan läsa den. Om jag skulle vara någorlunda 

kritisk skulle jag framföra det här.” (IP 6) 

En av de intervjuade efterlyser även att rapporten ska finnas inspelad på CD för att ytterligare 
förbättra tillgängligheten. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad landstingpolitiker i Stockholms län anser 
om, samt vilken användning de har av folkhälsorapporter som publicerats av Centrum för 
folkhälsa. I det här avsnittet kommer det föras en diskussion kring metoden som använts för 
att få svar på syftet och frågeställningarna. Även undersökningens resultat kommer att 
diskuteras samt de etiska aspekter som togs upp i metodavsnittet. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Litteratur och vetenskapliga artiklar 
Den teoretiska utgångspunkt som finns i bakgrunden handlar om relationen mellan den 
politiska och den professionella organisationen. New Public Managment och dess påverkan 
på demokratin och relationen mellan politiker och tjänstemän beskrivs också. Dessa 
utgångspunkter anses relevanta eftersom de påverkar hur de offentliga förvaltningarnas 
relationer med politiker ser ut. Det knyter an till studiens syfte som är att undersöka hur 
politiker ser på en produkt från tjänstemannaorganisationen CFF. Bakgrunden som kretsar 
kring hur folkhälsopolitiskt arbete bedrivs på olika nivåer i samhället är relevant för att sätta 
beslutet om att ta fram en folkhälsorapport och rapporten syfte i ett större perspektiv. De 
vetenskapliga artiklar som har använts är publicerade i välkända tidsskrifter och litteraturen är 
skriven av erkända sakkunniga författare eller organisationer. Det var svårt att hitta 
vetenskapliga artiklar om folkhälsopolitik och relationen till professionen och verkställande.  
Om fler sådana studier hade funnits hade möjligtvis bakgrunden sett annorlunda ut. Två 
muntliga källor har använts i egenskap av sakkunniga inom de frågor som de uttalar sig om. 
De källor som har använts anses därför som trovärdiga. 

6.1.2 Studiedesign 
I den här undersökningen har kvalitativ metod tillämpats och sex landstingspolitiker har 
intervjuats. Det är i det här fallet att föredra framför en kvantitativ metod eftersom 
användandet av till exempel enkäter inte skulle gett nyanserade och beskrivande svar. Med en 
kvantitativ metod skulle dock fler respondenter kunnat ha nåtts vilket skulle gett en mer 
allmän bild av hur folkhälsorapporten används av politikerna (Kvale 1997). Trots det valdes 
intervjuer eftersom det ansågs viktigare att fånga attityder och få utförliga svar än att få ett 
generaliserbart resultat.  

6.1.3 Urval 
Urvalet av intervjupersoner var strategiskt för att försäkra att de svarande skulle ha kunskap 
om folkhälsorapporterna (Kvale 1997). Det skiftade dock mellan politikerna huruvida de 
använde rapporten aktivt. De flesta var väl bekanta med rapporten medan det fanns någon 
som inte var säker på varför denne hade blivit ”utvald”. Detta kan ha påverkat resultatet då de 
svarande kanske kände sig skyldiga att visa på att de använde rapporten mer än de gjorde. En 
annan faktor som kan ha spelat stor roll i den frågan är att intervjupersonerna var medvetna 
om att kontaktpersonen tipsat om dem som intresserade av folkhälsofrågor (Patel & 
Davidsson 2003). Risken för detta anses inte vara överhängande eftersom intervjupersonerna 
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informerades om att de var anonyma samt att dessa människor har till yrke att tala för sin sak 
och borde vara angelägna om att folkhälsorapporten blir ett så användbart verktyg i deras 
politiska arbete som möjligt. 

Att de politiska partierna fungerade som urvalsgrund motiverades med att det gav mångfald 
till gruppen med intervjupersoner. Inom partigrupperna gjordes också till viss del strategiska 
val för att få mångfald gällande könsfördelning och typ av politiskt uppdrag. Mångfald kan 
dock eftersträvas hur mycket som helst och i en sådan här liten studie är det svårt att få in alla 
grupper och synvinklar. Ett parti (Mp) uteslöts på grund av tidsbrist, vilket inte anses ha 
påverkat resultatet eftersom intervjupersonernas politiska åsikter inte efterfrågades speciellt. 
Inga andra argument för att utesluta just det partiet fanns. Valet att inte ställa frågor om 
intervjupersonernas politiska tillhörighet gjordes eftersom det inte ansågs vara syftet med 
studien utan att fokus mer skulle ligga på den praktiska, individuella användningen av 
rapporterna. Det visade sig dock att de flesta intervjupersonerna drog paralleller till sin 
politiska tillhörighet när de motiverade hur de såg på rapporten och hur den användes. Därför 
hade det kunnat vara intressant att belysa frågan även ur politisk synvinkel genom att till 
exempel lägga till en frågeställning om just det. 

6.1.4 Planering och genomförande av intervjuerna 
Innan intervjuerna genomfördes en omfattande bakgrundsorientering gällande Stockholms 
läns landsting och även intervjupersonernas politiska bakgrund kollades upp. På så sätt kunde 
väsentliga frågor ställas och mer tid ägnas åt att få svar på syfte och frågeställningar (Kvale 
1997). Det finns dock argument som säger att en alltför grundlig bakgrundskoll kan göra att 
intervjuaren drar förutfattade slutsatser om intervjupersonerna och resultatet (Svensson & 
Starrin 1996). I det här fallet där intervjupersonerna medverkade i sin roll som politiker kan 
denna aspekt ha spelat stor roll beroende på intervjuarens egna politiska uppfattningar. I och 
med att den politiska tillhörigheten inte belyses i studien och genom att följa etiska riktlinjer 
har detta dock varit något som författaren varit väl medveten om. Därför kan risken för att 
förutfattade meningar påverkat resultatet anses som liten. 

Vid utformning av intervjuguiden gjordes ingen pilotintervju med någon som var 
representativ för intervjugruppen. Intervjuguiden prövades i stället på en annan student som är 
väl insatt i hur det är att genomföra intervjuer och har ett kritiskt tänkande. Det hade 
antagligen gynnat studien om intervjuguide samt syfte och frågeställningar prövats på någon 
som hade samma befattning som intervjupersonerna. Detta eftersom det hade underlättat att 
höra från en politiker hur de vanligtvis arbetar med rapporter av det slag som 
folkhälsorapporten är. Om det hade gjorts hade intervjuguiden och möjligtvis någon 
frågeställning kunnat anpassas bättre till intervjugruppen (Patel & Davidsson 2003). Trots att 
detta inte gjordes kan den använda metoden anses tillfredsställande då intervjuerna gav 
utrymme till att ställa följdfrågor som gav förklarande svar samt att det kan ses som en fördel 
att vara öppen för politikernas arbetssätt. Valet att göra en halvstrukturerad intervjuguide som 
fungerade som stöd och inte följdes helt gjorde just för att möjliggöra för följdfrågor och till 
viss del låta den intervjuade styra intervjun. Med en striktare intervjuguide som inte tillät 
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andra frågor hade det varit svårt att följa upp sidospår som ledde till viktig information (Kvale 
1997).  

Under ett par intervjuer kretsade en stor del av samtalet kring ovidkommande saker som inte 
går att använda i resultatet. En mer utförlig bakgrundsundersökning hade kunnat göra det 
möjligt med en mer strukturerad intervjuguide för att förhindra detta. Att det blev så berodde 
också på att intervjuaren var ovan eftersom det var i början av arbetet som dessa intervjuer 
ägde rum och att de aktuella personerna hade ett speciellt sätt att uttrycka sig. Detta ledde till 
att inga citat användes från en av intervjuerna på grund av intervjupersonens sätt att uttrycka 
sig. Svar från den intervjun finns dock med i den samlade bilden och i svaren på 
frågeställningarna. Eftersom materialet från intervjun ändå har gått att använda anses alla 
intervjupersoner presenterade i resultatet. 

Sättet att kontakta intervjupersonerna i flera steg först via telefon och sedan missivbrev 
motiverades med att på det sättet skapa en kontakt med intervjupersonerna (Patel & 
Davidsson 2003). I de flesta fall bokades intervjun via sekreterare vilket gjorde att detta inte 
spelade någon roll i relationen till intervjupersonen men anses haft betydelse för att 
intervjupersonerna bestämde sig för att medverka. Detta eftersom de blev påminda om studien 
flera gånger. Kontakt togs också upprepade gånger med vissa för att få till stånd en bokning. 
Det ansågs nödvändigt eftersom intervjupersonerna ofta hade ett fullt schema och många 
åtaganden. Utan ett ihärdigt arbete och noga utformat missivbrev hade det varit svårt att 
genomföra studien. 

Val av plats för intervjuerna var upp till intervjupersonerna vilket resulterade i att de skedde 
på deras arbetsplatser. På det sättet underlättades det för dem att medverka och i de flesta fall 
kunde ostördhet garanteras, vilket är viktigt (Carlsson 1991). I de fall då det förekom 
störmoment under intervjuerna kan det ha påverkat de svar som kom fram. I ett fall var 
intervjupersonens arbetskamrater närvarande och intervjun avbröts flera gånger. 
Intervjupersonen verkade dock mycket trygg på platsen och var mån om att svara på alla 
frågor och att allt skulle höras på inspelningen trots störmomenten. Arbetskamraterna hade 
ingen relation till intervjupersonen som politiker vilket kan ses som positivt då de åsikter som 
yttrades möjligtvis inte påverkades av deras närvaro. 

6.1.5 Analys 
Meningskoncentrering är den metod som använts vid analysen. Metoden ansågs relevant för 
att fånga det väsentliga som sagts under intervjuerna i förhållande till frågeställningarna som 
även användes som teman. På det sättet kunde intervjumaterialet sammanfattas och ge svar på 
frågeställningarna. Det riktades även uppmärksamhet till hela intervjumaterialet så att inga 
relevanta bifynd skulle gå förlorade. Dock finns det en risk att för mycket tonvikt lades på just 
frågeställningarna (Kvale 1997).  

Intervjupersonerna var mycket olika gällande uttryckssätt och fokus på frågorna som ställdes. 
Det påverkade analysen på flera sätt. Det var svårare att uppfatta det väsentliga i det som 
sades under vissa intervjuer eftersom det var inlindat i mycket prat om annat. I dessa fall finns 
en risk att väsentliga saker har missats. Dock ägnades extra tid åt dessa i analysarbetet (Kvale 
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1997). Andra svarade på ett direkt sätt på frågorna och höll sig till ämnet i sina resonemang. 
Intervjupersonerna använde även politiska argument i olika stor utsträckning. I de fall där de 
politiska argumenten och exemplen dominerade var det i vissa fall svårt att särskilja dessa 
från analysen. Detta ansågs nödvändigt eftersom de inte ingår i frågeställningarna samt 
eftersom politiskt färgade citat skulle riskerar konfidentialiteten. Detta kan ha påverkat 
resultatet genom att utsagorna från intervjupersoner som uttryckt starka politiska åsikter kan 
ha påverkat tolkningen av materialet.  

6.1.6 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och objektivitet 
Reliabiliteten kan ha påverkats av författarens förutfattade föreställningar samt av att 
intervjupersonerna varit medvetna om att de varit ”utvalda” som särskilt intresserade av 
frågan. Väsentlig information anses dock inte ha gått förlorad då dessa faktorer frekvent har 
tagits hänsyn till i forskningsprocessen. Det går dock inte att förutse vilken information som 
eventuellt har gått förlorad eller förvrängts. Studiens validitet har säkrats genom att 
intervjuguiden trots formen av halvstrukturerad ställt tydliga frågor. Detta gjordes för att 
försäkra att svar på frågeställningarna skulle erhållas. Resultatet är väl grundat i 
intervjumaterialet men i de fall som stora stycken av en intervju berörde, för studien, 
irrelevanta ämnen har detta inte transkriberats ordagrant. När beslutet om att inte skriva ut de 
aktuella styckena togs lyssnades materialet igenom flera gånger för att försäkra att inget 
viktigt föll bort. 

Resultatet i denna studie är inte generaliserbart och går inte att applicera på en annan 
studiepopulation. Studiens objektivitet kan ha påverkats av att den görs på uppdrag men 
genom att inte göra uppdragsgivaren delaktig i arbetsfasen har risken minskats. 
Uppdragsgivaren har dock varit med och tagit fram syfte och frågeställningar för att försäkra 
att relevant information kommer fram.  

6.1.7 Etiska överväganden 
Uppsatsens konfidentialitet har säkrats genom en rad åtgärder. Att inte namnge 
intervjupersonerna till uppdragsgivaren var ur denna aspekt ett viktigt val. Om det inte hade 
gjorts hade intervjupersonernas svar möjligtvis kunnat påverkas av den faktorn. Informerat 
samtycke har säkrats på ett tillfredsställande sätt genom att intervjupersonerna vid flertal 
tillfällen haft möjlighet att avböja att vara med och blivit upplysta om studiens förutsättningar. 
Enligt nyttjandekravet har arbetsmaterial inte förts vidare till någon annan och de intervjuade 
har blivit upplysta om att studien görs på uppdrag av CFF.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Här nedan diskuteras de frågor som väckt författarens uppmärksamhet under arbetets gång. 
Diskussionen förs gällande folkhälsorapporter syfte, hur politiken påverkar folkhälsan, 
utvärdering av folkhälsopolitik samt mängden av dokument som kräver politikernas 
uppmärksamhet.  

6.2.1 Syftet med en folkhälsorapport 
 

Folkhälsorapportens bredd 

En folkhälsoapport syftar till att ge en bild av hälsoläget vid en viss tidpunkt i en viss 
befolkning. Detta utifrån en mängd olika aspekter. Rapporterna som publiceras av CFF riktar 
sig främst till beslutsfattare och politiker men även till en bredare grupp av 
intresseorganisationer och allmänhet, vilket är vanligt för de flesta typer av 
folkhälsorapporter. Det till synes oändligt antal aspekter som kan sägas påverka en 
befolknings hälsa och folkhälsorapporters breda målgrupp kan både vara till fördel och 
nackdel. En fördel är att folkhälsorapporten kan ge förståelse för hur komplext samhället är 
och hur det påverka befolkningens hälsa. Genom att väva in många aspekter och 
verksamhetsområden visas det på att folkhälsa är allas ansvar. Under intervjuerna har tanken 
om att även lägga tyngd på landstingets andra uppgifter kring kollektivtrafik och infrastruktur 
väckts. På så sätt skulle rapporten breddas än mer och chansen att folkhälsoargument mer 
frekvent användes inom dessa områden skulle öka. Följden av att något är allas ansvar blir 
dock ofta att det blir ingens ansvar. Därför kan det finnas en risk i att bredda 
folkhälsorapporten alltför mycket. Materialet blir då alltför komplext och svårt att greppa. 
Detta resonemang styrks i Fulop och McKee’s studie (1996) som menar att det behövs en 
tydlig definition kring vilka som är den tänkta målgruppen för folkhälsorapporter. Under 
intervjuerna framkom en osäkerhet kring hur andra aktörer använder rapporten men att det 
vore bra om alla gjorde det. Det verkade således vara oklart vilken rapportens målgrupp var 
och hur den användes av ”alla andra”. 

Folkhälsorapportens målgrupp 

Ett sätt att komma bort från detta är att klargöra hur rapporten kan användas inom landstingets 
olika områden. Det skulle vara extra viktigt om den ska användas inom flera 
verksamhetsområden än idag. Intervjupersonerna vittnar om att de endast är de som har 
uppdrag gällande specifika hälso- och sjukvårdsfrågor som använder rapporten idag vilket kan 
ses som en stor brist. Folkhälsorapporten som publiceras av CFF har förutsättningar att 
användas av en bredare målgrupp. Ett sätt att underlätta det är att arbeta bort lite av den 
landstingsstämpel som politikerna uttryckte fanns. På så sätt skulle rapporten kanske 
användas mer av övriga instanser i landstinget och även i kommunerna och Stockholms stad, 
vilket i stort skulle gynna folkhälsan. Den argumentationen styrks av en studie av Eklundh 
och Petterson (1987) som hävdar att gemensamma ytor som skola, barnomsorg och äldrevård 
skulle ha mycket att vinna på ett samarbete mellan kommun och landsting. Resultatet av den 
här uppsatsen följer väl upp Eklundh och Pettersons (1987) resonemang eftersom även 
politikerna efterfrågar detta samarbete. 
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Folkhälsorapportens innehåll 

Under intervjuerna samtalades det om olika förändringar gällande tema och utformning som 
politikerna önskade i folkhälsorapporten. Bland annat kom det upp att rapporten även skulle 
kunna ge förslag på lösningar på ett mer konkret sätt. Det kom också upp önskemål om teman 
som kan tyckas vara smalare än vad som hittills belysts i rapporterna. Önskan att få ett 
verktyg som ger svar och inte enbart problem kan mycket väl förstås. Att greppa över allt som 
inbegrips i folkhälsa verkar kräva tydligare åtgärdsförslag än eventuellt andra ämnen gör. 
Frågan är dock vilken typ av dokument rapporten ska och bör vara. Med en mer 
åtgärdsorienterad inriktning riskerar det på flera sätt att utvecklas ett system där 
tjänstemännens initiativ styr folkhälsopolitiken. Vilket skulle kunna äventyra demokratin.  

Önskan om förslag på åtgärder kan sägas gå emot önskan om medborgarperspektiv som även 
har uttryckts under intervjuerna. Om fokus ska ligga på vad medborgarna upplever och anser 
om hur problemen ska åtgärdas måste ett omfattande arbete göras för att låta befolkningen 
komma till tals. För att upphäva vissa följder av vågen av New Public Managment skulle ett 
medborgarperspektiv vara bra. Utifrån det skulle sedan åtgärder kunna utformas och 
politikerna få ett verktyg som de upplevde var mer handlingskraftigt. Dock kan frågan om vad 
folkhälsorapporten bör vara för dokument återigen ställas. Kan allt rymmas i en rapport och 
kan den fylla alla funktioner? Folkhälsorapportens sammanfattande diskussion, som till viss 
del är åtgärdsinriktad utifrån Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, verkar inte vara 
tillfredsställande för de intervjuade (SLL 2007 c.). På något sätt bör detta problem bemötas 
men det är svårt att se vilket som är det bästa sättet. 

6.2.2 Politik och folkhälsa 
Det fanns en tro i inledningsskedet av arbetet med studien att det skulle gå att särskilja 
frågorna om folkhälsorapporten från intervjupersonernas politiska övertygelse. Detta visade 
sig dock vara svårt eftersom politiska argument användes flitigt av nästan alla 
intervjupersoner. Det går att hävda att politik och folkhälsa är tätt förbundna med varandra på 
flera sätt, vilket tydligt framkom under intervjuerna. Allas rätt till en god hälsa avgörs i stor 
utsträckning av högst politiska frågor. Det belyses i flera studier att politiker via sitt 
maktutövande och ideologiska synsätt har stor påverkan på folkhälsan (Bambra et al. 2005 & 
Navarro et al. 2006). Enligt Bambra et al. (2005) finns det traditionellt två olika politiska 
synsätt på folkhälsa. Antingen ses hälsa som något som beror på och ska påverkas av 
individen. Individen har med det synsättet själv det största ansvaret för sin hälsa. Det andra 
synsättet är att en individs hälsa till stor del beror på sociala och ekonomiska faktorer i 
samhället. Dessa politiska skillnader i synsätt kom på många sätt fram och bekräftades under 
intervjuerna. Synsätten kan i hög grad tänkas påverka användningen och synen på 
folkhälsorapporten som verktyg i det politiska arbetet.  

Intervjuerna visade att oavsett politisk uppfattning är folkhälsa en fråga av stor vikt bland 
politikerna. Det som skiljer är vilka åtgärder som anses vara de rätta för att nå målet om en 
god och jämlik folkhälsa.  En bred politisk förankring kring målet att arbeta för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen går att se i Sverige. Detta sedan två olika politiska majoriteter 
slagit fast detta i de två senaste folkhälsopropositionerna (Regeringens proposition 2002 & 
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Regeringens proposition 2008). Det finns dock skillnader i hur ojämlikheter bland 
befolkningen bemöts och frågan kan anses vara högst politisk. Forskning visar att för att nå en 
god folkhälsa är en folkhälsopolitik som ämnar utjämna ojämlikheter i hälsa det mest 
effektiva (Navarro & Shi 2001 & Navarro et al. 2006). I Stockholms län är ojämlikheten i 
hälsa mellan olika regioner stor (SLL 2007c.).  Flera av intervjupersonerna pratade mycket 
om att folkhälsorapporten är till hjälp för att identifiera ojämlikheter och de ansåg att det var 
en av de viktigaste folkhälsofrågorna. Det var dock inte alla som tog upp denna aspekt och vid 
vissa intervjuer kom det inte alls på tal eller berördes bara kortfattat. Dessa olikheter mellan 
intervjuerna kan bero på vilka frågor som ställdes och hur intervjun gick till i stort men det 
anses även bero på politisk ideologi. Då minskningen av ojämlikheter i hälsa är så viktigt för 
folkhälsan i stort är det av största vikt att politisk ideologi inte står i vägen för det målet. I 
Stockholm kan detta anses extra viktigt utifrån de ojämlikheter som finns där.  

Dessa olika synsätt kan även göra det svårt att utforma en mer åtgärdsorienterad 
folkhälsorapport, vilket kom fram som en önskan under intervjuerna. Detta eftersom det oftast 
inte är själva målet (om en jämlik hälsa) som politikerna är oense om, utan snarare vägen dit.   

6.2.3 Utvärdering av folkhälsopolitiska åtgärder 
Vid frågor om huruvida ärenden som till viss del grundat sig på folkhälsorapporten utvärderas 
var det svårt att få raka svar. Det ansågs ofta svårt att utvärdera folkhälsoåtgärder eftersom det 
är svårt att utröna vad som är orsak och verkan, vilket stöds i Fulop & McKee’s studie (1996). 
Att inte utvärdera folkhälsoåtgärder är dock något som kan anses leda till att arbetet med 
dessa frågor försvåras. Ur flera synvinklar skulle politikerna tjäna på att satsa mer målinriktat 
och systematiskt på att utforma åtgärder som ämnar förbättra folkhälsan. Då skulle misstag 
inte behöva göras om, det skulle gå att mäta både ekonomiska och välfärdsvinster vilket 
skulle kunna leda till att folkhälsofrågorna blev tydligare och fick högre prioritet. Om 
intervjupersonernas syn på utvärdering av folkhälsofrågor skulle gälla för hela politikerkåren 
är detta ett alvarligt problem. Utvärdering bör inte endast göras av 
tjänstemannaorganisationernas arbete utan även kring de politiska besluten. Det kan anses 
avgörande för folkhälsoarbetets och folkhälsopolitikens möjlighet att påverka välfärden att 
metoder för utvärdering av politiska beslut i dessa frågor börjar utvecklas och sedan användas 
systematiskt. I den här frågan kan folkhälsorapporten ha en högst relevant roll som ett 
grundläggande dokument. 

6.2.4 En rapport i mängden 
Det publiceras mängder av rapporter och andra dokument som har politiker som målgrupp. 
Detta vittnade flera av intervjupersonerna om och flera av dem uttryckte att det är svårt att 
hinna med att läsa allt som är av intresse. Mängden dokument riskerar att undergräva 
auktoriteten hos de mer omfattande rapporter som publiceras. Det är dock svårt att se en 
lösning på detta problem eftersom intressenter från alla olika områden vill få politikernas 
intressen. Hur publiceringen av dokument som folkhälsorapporten går till gällande 
mediebevakning, föreläsningar kan vara av stor betydelse. Detta tog flera av 
intervjupersonerna upp. Folkhälsorapporten verkar dock inte lida alltför mycket av detta 
fenomen eftersom den kommer så sällan och ofta verkar fungera som ett dokument som 
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används återkommande. Förslag uppkom dock på att publicera delrapporter eller liknande. 
Det skulle kunna gynna rapporten eftersom den uppmärksammas mer frekvent men samtidigt 
ger det tyngd och förväntan inför en rapport som publiceras sällan och är så pass omfattande.  

6.3 Fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning inom området för hur relationen mellan politiker och 
professionella folkhälsovetare fungerar. En viktig aspekt i detta är att få förståelse för hur 
politiker uppfattar folkhälsa och vad de upplever att de kan göra för att förbättra folkhälsan. I 
resultatet framkommer att flera av politikerna efterlyser förslag på åtgärder för att stävja de 
problem som finns. Det öppnar för att det skulle vara relevant att undersöka hur politiker ser 
på folkhälsa som begrepp. Genom att få förståelse för det skulle relationen mellan politiker 
och tjänstemän i den här frågan kunna utvecklas. Folkhälsa inbegriper större delen av 
samhället vilket leder till att folkhälsorapporter blir mycket omfattande. På det sättet särskiljer 
de sig från många andra rapporter. Det motiverar forskning kring just hur folkhälsorapporter 
används och uppfattas av politiker och även av verkställare. Under litteratursökningen i den 
här studien hittades en vetenskaplig artikel som behandlade detta ämne specifikt. Slutsatsen i 
den artikeln är att det finns betydelsefulla hinder i arbetet med folkhälsorapporter. Detta 
gällande vilka som ska använda dem, vilka som ska utforma dem och vad de ska innehålla 
(Fulop & McKee 1996). 

Det är även relevant att forska kring hur privata aktörer med egna intressen påverkar 
folkhälsan och folkhälsopolitiken. Det har visat sig att folkhälsorapporters auktoritet 
undergrävs om privata intressenter, som kan vinna på att rapporten utformas på ett visst sätt, 
varit med och producerat den. Detta blir allt vanligare då den privata sektorn får en allt 
viktigare roll som till exempel rådgivande instans i olika frågor. Just gällande folkhälsofrågor 
är det extra viktigt att värna om att inte egenintressen får styra rådgivning och politiska 
normer. 

I Sverige skulle det vara av intresse att forska mer om hur kommunpolitiker och 
landstingspolitiker använder folkhälsorapporter. Forskning kring hur de kan samarbeta i de 
gemensamma frågor som finns mellan landsting och kommun är mycket relevant för att 
förbättra möjligheterna för ett framgångsrikt folkhälsopolitiskt arbete. 
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7. SLUTSATSER 

Intervjupersonerna använder främst folkhälsorapporten som uppslagsverk för att finna 
uppgifter som styrker och ger trovärdighet till deras argument. Folkhälsorapporten används 
ofta som en av flera informationskällor som underlag vid beslutsfattande och prioriteringar i 
politiska beredningar. Vid interpellationer, motioner och andra politiska anföranden hämtas 
också information från rapporten. Rapporten uppges också på ett tillfredsställande sätt 
användas för att göra geografiska jämförelser inom länet. Rapporten används främst av dem 
som har direkt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Det är i varierande omfattning som intervjupersonerna hänvisar och refererar till 
folkhälsorapporten. Det beror på vilken typ av situation eller dokument det gäller. Att referera 
till folkhälsorapporten anses ge tyngd till informationen. Det förekommer uppföljning av 
beslut som på något sätt grundas på folkhälsorapporten men görs i de flesta fall inte 
systematiskt. Som skäl anges bland annat att det är svårt att skilja ut en specifik åtgärds effekt. 

Folkhälsorapporten används olika av politiker som sitter i majoritet och opposition. Främst på 
grund av olika arbetssätt. Folkhälsorapporten anses ha en landstingsstämpel och anses inte 
användas lika mycket i kommunerna. Det finns en önskan om samarbete kring kommunens 
och landstingets gemensamma ytor. 

Intervjupersonerna läser inte folkhälsorapporten i sin helhet utan fokuserar på sina respektive 
ansvarsområden. Inom frågor som rör barn och ungdomar, äldre och invandrare har 
folkhälsorapporten använts mest. Det är sällsynt att använda rapporten i frågor som inte har 
direkt med hälso- och sjukvård att göra. 

Folkhälsorapporten ger folkhälsofrågorna uppmärksamhet och bidrar till att kunskap om 
folkhälsa sprids i landstinget. Folkhälsofrågorna skulle drivas i landstinget även utan 
folkhälsorapporten. Det finns en risk för att rapporten faller i glömska kort efter 
publiceringen. Alla som är ansvariga med hälso- och sjukvårdsfrågor förväntas känna till 
folkhälsorapporten. Det finns en önskan om att rapporten i större utsträckning ska användas 
inom kollektivtrafik och planering för infrastruktur. 

Folkhälsorapporten upplevs som seriös. Statistiken som presenteras i folkhälsorapporten 
uppges vara användbar och relevant.  Både positiva och negativa aspekter kring rapportens 
omfattning har framkommit. De teman som tagits upp i de två senaste rapporterna anses 
relevanta och aktuella. Medborgarperspektiv, tema kring barn och ungdomar samt tema kring 
äldres hälsa föreslogs för kommande rapporter. Rapporten anses lättillgänglig för politiker 
men ett enklare språk skulle underlätta för andra grupper att ta till sig rapporten. 
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Bilaga 1: Politisk organisation i Stockholms läns landsting 

 

Källa: www.sll.se 



 

 

 

Bilaga 2: Organisationsskiss Centrum för folkhälsa 

 

 

 

Källa: www.folkhalsoguiden.se  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuguide 

 
Inledningsfrågor 
Hur länge har Du arbetat som landstingspolitiker? 

Vad anser Du vara Din viktigaste uppgift som landstingspolitiker? 

Kan Du berätta för mig vad folkhälsa är för Dig? 

Hur fick Du kännedom om de folkhälsorapporter som släpptes år 2003 och 2007? 

 
 
Landstingspolitikernas användning av folkhälsorapporten 
Är det någon av de två senaste rapporterna som Du har använt mer än den andra? 

Hur har Du använt folkhälsorapporterna i Ditt politiska arbete? 

För vilket av de syftena anser Du att Du har haft störst nytta av rapporten? 

Är det något specifikt ämnesområde i rapporten som Du har använt dig mer av? 

 
 
Folkhälsorapportens betydelse som underlag vid beslutsfattande 
Har Du hänvisat till rapporten i de beslut där den har använts som underlag? 

Hur upplever Du folkhälsorapporterna som underlag för beslutsfattande?  

Har Du följt upp de beslut Du har tagit där Du har hänvisat till rapporten? 

Hur tror Du att folkhälsorapporterna påverkar folkhälsopolitiken som bedrivs i landstinget? 

 
 
Folkhälsorapporternas utformning och innehåll 
Vad anser Du om rapportens utformning? 

Vad anser Du om rapportens innehåll? 

Är det något i rapporten som Du saknar? 

Vad tycker Du kan förbättras med rapporten i stort? 

 
 
Avslutningsfrågor 
Vad anser Du vara det viktigaste med en folkhälsorapport av det här slaget? 

Finns det något annat som Du skulle vilja säga, som gäller rapporten, som vi inte har tagit upp 
här? 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4: Missivbrev 

Hej! 

Jag studerar sista terminen på det folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens 
högskola i Västerås. Som examensarbete har jag fått i uppdrag av Centrum för folkhälsa i 
Stockholm att undersöka hur landstingspolitiker använder, samt vad de anser om de 

folkhälsorapporter som Centrum för folkhälsa publicerar vart fjärde år. 

Folkhälsorapporten presenterar statistik över hälsoläget i Stockholms län och ett av rapportens 
syften är att fungera som kunskapsunderlag för politiker. För att delta i studien är det viktigt 
att Du känner till Folkhälsorapport 2003/2007 och att Du har använt dig av dem i Ditt 
politiska arbete. 

Inom ramen för examensarbetet kommer sex intervjuer med landstingspolitiker i Stockholms 
län att genomföras. Partipolitisk tillhörighet är inget som kommer att belysas i studien utan 
fungerar endast som urvalsgrund i arbetets inledningsskede. Jag vill alltså ta del av Dina 
personliga reflektioner kring rapporterna samt hur Du i praktiken använder Dig av dem. 

De teman som kommer att tas upp vid intervjun är: 

• Användning och nytta av Folkhälsorapport 2003/2007  
• Rapportens betydelse vid beslutsfattande  
• Rapportens utformning och innehåll 

De uppgifter som framkommer under intervjun hålls konfidentiella och forskningsetiska 
riktlinjer kommer att följas. Som Du har gett samtycke till kommer intervjun att spelas in med 
bandspelare och inspelningarna förstörs efter utfört arbete.  

Intervjun kommer att äga rum x-dagen den xx klockan xx på plats x. Intervjun beräknas 
ta cirka 45 minuter. 

Din medverkan är självklart frivillig och Du har rätt att avbryta intervjun när Du vill. 

Det är mycket värdefullt för studien att jag får ta del av Dina åsikter  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Annika Stark                  Lena Kanström, Centrum för folkhälsa 

Generatorgatan 1                   Stockholms läns landsting  
722 24 Västerås                 Box 175 33, 118 91 Stockholm 
Mail: annika.stark@gmail.com      Mail: lena.kanstrom@sll.se  
Telefon: 070-265 72 14                  Telefon:08-737 35 20, 070-484 24 00



 

 

 

 


