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1 Bakgrund och syfte 

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lägga förslag på 
åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar, 
samt att bedriva ett utåtriktat arbete och föra en bred dialog om 
jämlik hälsa med relevanta aktörer. Till grund för Kommissionens 
uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna 
ska slutas inom en generation. 

Som en del i arbetet med att ta fram beredningsunderlag för 
Kommissionens analys och förslag rörande styrningen och upp-
följningen av folkhälsopolitiken genomfördes under 2016 enkät-
undersökningar bland Sveriges samtliga kommuner, landsting och 
regioner, samtliga länsstyrelser samt ett urval av 40 myndigheter 
vars verksamhet bedömts vara av betydelse för en god och jämlik 
hälsa, och därmed av relevans för utredningen (för en lista över 
dessa myndigheter, se bilaga 1).  

Resultaten från enkäterna utgör en del av underlaget för analys 
och de förslag avseende styrning och uppföljning av den nationella 
folkhälsopolitiken som presenteras av Kommissionen för jämlik 
hälsa i delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – en utveckling av 
det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4).  

Denna rapport beskriver de kvantitativa resultaten av enkäterna. 
Den kvalitativa diskussionen och analysen av dessa resultat, liksom 
presentationen och analysen av fritextsvar i enkäterna görs i det 
ovan nämnda delbetänkandet. 
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Enkäterna till kommuner, landsting och regioner 

Flera av kommunernas, landstingens och regionernas ansvars-
områden, t.ex. förskola, skola, vård och omsorg, har bäring på de 
livsområden som är centrala för en god och jämlik hälsa. Ett aktivt 
och strategiskt folkhälsoarbete på lokal och regional nivå är därmed 
en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolk-
ningen. Syftet med enkätundersökningarna till kommuner, lands-
ting och regioner är att få aktuell kunskap om hur det lokala 
arbetet med folkhälsa och jämlik hälsa styrs, organiseras och följs 
upp, samt vilket stöd som ges från statlig och regional nivå. 

Enkäterna till länsstyrelserna 

På statlig regional nivå har länsstyrelserna ett specifikt folkhälso-
uppdrag, ett ansvar som regleras i Länsstyrelseinstruktionen 
(SFS 2007:825 3 § art. 12). Bland länsstyrelsernas sektorsöver-
gripande uppgifter anges också att länsstyrelserna ska ”verka för att 
det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås 
genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. 
regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och 
tobak”(5 § art. 6). Länsstyrelsernas arbete med samordning av 
ANDT-frågor regleras genom Förordning (2012:606) om sam-
ordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 
m.m., som bl.a. föreskriver att det vid varje länsstyrelse ska finnas 
en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor (§ 2). 

Syftet med enkätundersökningarna till länsstyrelserna är att få 
kunskap om deras arbete i förhållande till den sektorsövergripande 
folkhälsopolitiken, dess övergripande mål och målområden, samt 
hur detta arbete fungerar. 

Enkäterna till 40 myndigheter 

I den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 pekades ett fem-
tiotal myndigheter ut som särskilt relevanta för folkhälsopolitiken 
(prop. 02/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145). Vidare 
fastslogs att ”Regeringens förslag till övergripande mål för folk-
hälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller 
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verksamhet som direkt påverkar folkhälsan också skall beakta 
dessas effekter på folkhälsan samt aktivt arbeta för att den egna 
verksamheten eller ansvarsområdet bidrar till en positiv hälso-
utveckling” (Ibid., s. 30). Kommissionen har bedömt att det i dags-
läget finns 40 myndigheter, utöver Folkhälsomyndigheten och 
länsstyrelserna som har folkhälsouppdrag och verksamhet av 
särskild relevans i arbetet för en god och jämlik hälsa. 

Syftet med enkätundersökningarna till de 40 myndigheterna är, 
liksom de till länsstyrelserna, att få kunskap om deras arbete i 
förhållande till den sektorsövergripande folkhälsopolitiken, dess 
övergripande mål och målområden, samt hur detta arbete fungerar. 

Folkhälsomyndigheten har enligt sin instruktion ett särskilt 
ansvar för folkhälsofrågorna bland myndigheterna på nationell 
nivå. Folkhälsomyndighetens uppdrag är enligt myndighetens 
instruktion (SFS 2013:1020) ”att verka för god folkhälsa, utvärdera 
effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa 
hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt 
genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa 
och förebygga sjukdomar och skador.” Vidare ska myndigheten 
”identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant 
kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra berörda 
samhällssektorer”.  

Folkhälsomyndigheten har inte deltagit i enkätundersökningen. 
Med anledning av myndighetens viktiga roll på folkhälsoområdet 
och gentemot andra aktörer ställs dock frågor om samarbetet med 
och stödet från Folkhälsomyndigheten i samtliga enkäter. 

Rapporten inleds med en översikt av material och undersöknings-
metodik, varefter resultaten från de olika enkätundersökningarna 
presenteras. Enkätfrågorna presenteras i sin helhet i bilaga 1. 
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2 Material och metod 

2.1 Datainsamling från kommuner, landsting  
och regioner 

Datainsamling från kommuner, landsting och regioner har 
genomförts med hjälp av enkätundersökningar som i huvudsak 
bestod av frågor med fasta svarsalternativ, samt möjlighet att ut-
veckla vissa svar i fritext. Frågorna behandlade följande teman: 

 Mål och prioriteringar, koppling till den nationella folkhälso-
politiken 

 Uppföljning 

 Organisering av arbetet 

 Stöd i folkhälsoarbetet 

 Utvecklingspotential. 

Enkätfrågorna utarbetades i samråd med Sveriges kommuner och 
landsting (i enlighet med förordningen om statliga myndigheters 
inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 
1982:668), och en pilotstudie genomfördes med Kommissionens 
referensgrupp bestående av tjänstemän som arbetar med folkhälso-
frågor i ett urval av kommuner, landsting och regioner. De enkät-
frågor som legat till grund för rapporten 10 år med svensk folk-
hälsopolitik (Statens Folkhälsoinstitut 2013) och SKL:s Medlems-
enkät folkhälsa (SKL 2014) har också utgjort underlag i när våra 
frågor utarbetats. Våra enkäter redovisas i sin helhet som bilaga till 
denna rapport. 
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2.1.1 Undersökningarnas genomförande 

Undersökningen genomfördes som webbenkät under perioden 
18 april–3 juni 2016. Ett mejl med länk till webbenkäten, missiv om 
enkätens syfte och avsändare, samt enkätfrågorna i pdf-format 
skickades den 18 april till kommunernas respektive landstingens 
och regionernas generella kontaktmejladress, enligt uppgifter från 
Sveriges kommuner och landsting, och adresserades till folkhälso-
chef, folkhälsosamordnare eller motsvarande. Påminnelser skicka-
des den 29 april och den 10 maj. Uppföljning per telefon med alla 
kommuner som ej besvarat enkäten gjordes sedan under perioden 
13 maj–1 juni. Uppföljningen per telefon efter det initialt satta sista 
svarsdatumet ledde till att ytterligare 47 kommuner besvarade en-
käten. För landstingen och regionerna gjordes uppföljning per 
mejl. 

253 kommuner besvarade enkäten, vilket motsvarar en svars-
frekvens på 87,2 procent. 251 kommuner besvarade enkäten full-
ständigt; för 2 kommuner finns ett visst internt bortfall då de inte 
besvarade vissa frågor. Samtliga 21 landsting och regioner besvarade 
enkäten, vilket alltså innebär en svarsfrekvens på 100 procent. 

2.1.2 Bortfall bland kommuner 

I drygt hälften av de 37 kommuner som inte besvarade enkäten 
uppgav växel eller motsvarande att det inte fanns någon person 
med specifikt ansvar för folkhälsofrågor. Det var i flera fall oklart 
vem i kommunens organisation som kunde besvara enkäten, och 
till vem mejl och påminnelser hade vidarebefordrats från den 
generella mejladressen. Dessa omständigheter kan ha bidragit till 
att enkäten i vissa fall ”fastnat” i organisationen och inte nått rätt 
person. Vid en analys av de kommuner som inte besvarat enkäten 
kan det konstateras att det inte finns något uttalat mönster vad 
gäller storlek eller den politiska sammansättningen i kommunernas 
styre. Däremot observeras vissa regionala skillnader vad gäller 
kommuners svarsfrekvens. I 6 län har samtliga kommuner besvarat 
enkäten, medan bortfallet är mellan 20 och 30 procent i 5 andra län. 
I övriga län varierar svarsfrekvensen mellan 83 och 93 procent. 
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2.2 Datainsamling från länsstyrelser och ett urval av 
myndigheter 

Datainsamling från länsstyrelser och ett urval av 40 myndigheter som 
bedöms ha särskild relevans för folkhälsopolitiken genomfördes under 
augusti och september 2016. Data samlades in genom enkät-
undersökningar som i huvudsak bestod av frågor med fasta svars-
alternativ, samt möjlighet att utveckla vissa svar i fritext. Frågorna 
behandlade i princip samma teman som enkäterna till kommuner, 
landsting och regioner, men formulerade utifrån myndigheternas 
respektive länsstyrelsens respektive uppdrag. Enkätfrågorna ut-
arbetades av Kommissionens kansli och prövades med personer inom 
länsstyrelsens organisation varefter justeringar gjordes. 

2.2.1 Undersökningarnas genomförande 

Ett mejl med länk till webbenkäten, missiv om enkätens syfte och 
avsändare, samt enkätfrågorna i pdf-format skickades 19 augusti till 
respektive myndighets generaldirektör samt till landets alla 
landshövdingar. Svarstiden sattes till tre veckor, uppföljning gjordes 
per mejl och telefon och datainsamlingen avslutades 26 september. 
Webbenkäten besvarades i sin helhet av 37 myndigheter, 2 myn-
digheter besvarade frågorna delvis via mejl, och 1 myndighet uppger 
att de inte hade möjlighet att delta. Samtliga länsstyrelser besvarade 
enkäten. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 92,5 procent för 
myndigheter och 100 procent för länsstyrelserna. 

2.3 Bearbetning av materialet 

Denna rapport innehåller en deskriptiv presentation av det kvantita-
tiva materialet från enkätundersökningarna bland kommuner, 
landsting och regioner, länsstyrelse samt myndigheter. Datamaterialet 
har bearbetats i Excel och SPSS. Resultaten reflekterar respon-
denternas egna bedömningar och uppskattningar av organisationens 
insatser på området och av folkhälsopolitikens betydelse för verk-
samheten. 

Enkäterna adresserades till folkhälsochef eller folkhälsoansvarig 
i kommuner, landsting och regioner, respektive landshövdingen 
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och generaldirektören vid länsstyrelser och myndigheter. I enkäternas 
missiv framgick att frågorna skulle besvaras i kommunens/lands-
tingets/regionens/ länsstyrelsens/ myndighetens namn, och att 
respondenten kunde komma att behöva konsultera andra personer i 
sin organisation angående vissa frågor. Då respondenterna har olika 
roller och ansvarsområden i sina respektive organisationer, kan det 
ändå inte säkerställas att svaren fullständigt reflekterar situationen i 
varje enskild organisation. Vår bedömning är dock att resultaten 
sammantaget fyller syftet att ge en översiktlig och aktuell läges-
beskrivning av förhållandena som råder i kommuner, landsting och 
regioner, hos länsstyrelser och berörda myndigheter. 

Enkäterna genererade även ett relativt omfattande material i form 
av fritextsvar som analyserades kvalitativt, kategoriserades utifrån 
teman och sammanfattades. De kvalitativa och kvantitativa resultaten 
analyseras och diskuteras i Kommissionens delbetänkande För en god 
och jämlik hälsa – en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 
(SOU 2017:4), men presenteras inte i denna rapport. I några enstaka 
fall ges exempel på fritextsvar som illustration och komplement, för 
att öka förståelsen för de kvantitativa resultaten. 
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3 Resultat från enkäter  
till kommuner, landsting  
och regioner 

I detta avsnitt presenteras de kvantitativa resultaten från enkäterna 
till kommuner, landsting och regioner. För att möjliggöra jämförelser 
mellan kommuner och landsting/regioner, presenteras resultaten som 
andelar (procent). 

3.1 Bakgrundsfrågor 

3.1.1 Kommunstorlek 

Bland de kommuner som besvarat enkäten har 45 procent färre än 
15 000 invånare, 24 procent har 15–30 000 invånare, 19 procent 30–
70 000 invånare och 10 procent 70–200 000 invånare. Kommuner 
med fler än 200 000 invånare utgör 2 procent av respondenterna. 
Fördelningen stämmer väl överens med hur fördelningen av befolk-
ning i Sveriges kommuner ser ut. Två av Sveriges tre storstads-
kommuner besvarade frågorna. 

3.1.2 Respondentens befattning 

Majoriteten av respondenterna (drygt 60 procent) har befattningar 
som folkhälsoplanerare, -samordnare, -strateg eller -chef. Andra 
vanliga befattningar är avdelnings- eller enhetschefer samt andra 
chefer (17 procent), och enkäterna har även i flera fall besvarats av 
handläggare, samordnare och strateger inom utveckling, social 
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hållbarhet (11 procent). Övriga uppger att de har befattningar som 
exempelvis kommunsekreterare, utredare eller handläggare. 

3.1.3 Hur benämner kommuner, landsting och regioner 
sitt arbete med folkhälsa? 

Utöver den traditionella benämningen folkhälsa använder många 
kommuner, landsting och regioner även andra benämningar på 
arbetet, t.ex. socialt hållbar utveckling, jämlik hälsa eller regional 
utveckling och tillväxt. För frågan om vilket/vilka begrepp som 
användes kunde flera alternativ väljas. Benämningen folkhälso-
arbete används av 87 procent av kommunerna; socialt hållbar ut-
veckling av 43 procent; jämlik hälsa av 24 procent; regional utveck-
ling och tillväxt av 9 procent och 8 procent använder någon annan 
benämning. Knappt hälften (45 procent) av kommunerna uppger 
att de använder två eller flera begrepp (figur 3.1). 
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Landstingen och regionerna benämner arbetet i lika stor ut-
sträckning (76 procent) folkhälsoarbete som socialt hållbar utveck-
ling. 62 procent använder begreppet jämlik hälsa, och 43 procent 
regional utveckling och tillväxt. 14 procent av respondenterna an-
vänder någon annan benämning. Medan kommunerna i huvudsak 
använder benämning folkhälsa, anger en större andel respondenter 
(76 procent) bland landsting/regioner att de använder två eller fler 
benämningar. 

3.2 Mål och prioriteringar, koppling  
till den nationella folkhälsopolitiken 

Bland både kommuner, landsting och regioner uppger majoriteten 
av respondenterna att den nationella folkhälsopolitiken underlättar 
folkhälsoarbetet. 

3.2.1 Användning av folkhälsopolitikens övergripande  
mål och målområden 

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är 
"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen". I regeringsförklaringen 2014 ut-
talades även det långsiktiga målet för det folkhälsopolitiska arbetet 
att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

För att underlätta arbetet med att uppnå folkhälsopolitikens 
övergripande mål utvecklades i propositionen Mål för folkhälsan 
(prop. 2003/03:35) en samlad målstruktur med elva målområden1: 

1. Delaktighet och inflytande 

2. Ekonomiska och sociala förutsättning 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

                                                                                                                                                          
1 Riksdagen fattade 2008 beslut om förändringar i målområdenas formuleringar (prop. 
2007/08:110, bet. 2007/08:SoU11, rskr. 2007/08:226) och de lyder sedan dess som följer 
ovan (innehållet förblev dock detsamma). 
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6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.2 
  

                                                                                                                                                          
2 I de frågor som ställdes om folkhälsopolitikens målområden i enkätundersökningarna, 
specificeras målområde 11 som ”Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”. Av fri-
textsvaren framgår att insatser och stöd inom målområde 11 främst rör alkohol och tobak, i 
någon mån narkotika. Dopning och spel ingår formellt i målområdet men vi ser inte något 
större fokus på aktiviteter inom dessa områden. 
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3.2.2 Underlättar den nationella folkhälsopolitiken 
folkhälsoarbetet i kommuner, landsting och 
regioner? 

Av de kommuner som besvarade enkäten uppger 68 procent att 
folkhälsopolitiken har underlättat det kommunala folkhälsoarbetet 
i mycket stor eller ganska stor utsträckning, medan 27 procent 
uppger att så är fallet i ganska liten utsträckning eller inte alls 
(figur 3.2). 5 procent känner inte till om folkhälsopolitiken har 
underlättat det kommunala arbetet. 

 
 
 
Bland landstingen och regionerna uppger 72 procent (15 stycken) 
att den nationella folkhälsopolitiken har underlättat folkhälso-
arbetet i mycket stor eller ganska stor utsträckning, och resterande 
28 procent att så är fallet i ganska liten utsträckning (figur 3.2).  
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3.2.3 Kommuners användning av mål och målområden  
i planering och uppföljning 

Det övergripande nationella målet används i planeringen av folk-
hälsoarbetet i mycket eller ganska stor utsträckning av 71 procent 
av kommunerna, medan 28 procent uppger att det används i ganska 
liten utsträckning eller inte alls, och 2 procent saknar kännedom i 
frågan. 45 procent använder det övergripande målet i mycket eller 
ganska stor utsträckning i uppföljningen av folkhälsoarbetet, 
51 procent i ganska liten utsträckning eller inte alls, och 5 procent 
vet inte (figur 3.3). 
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Kommunernas användning av de 11 målområdena följer ett 
liknande mönster: 68 procent av kommunerna uppger att de 11 mål-
områdena används i mycket stor eller ganska stor utsträckning i 
planeringen av det kommunala folkhälsoarbetet, medan 30 procent 
använder målområdena i ganska liten utsträckning eller inte alls, och 
2 procent vet inte. I uppföljningen av folkhälsoarbetet är det 
52 procent av kommunerna som använder målområdena i mycket 
eller ganska stor utsträckning, 44 procent i ganska liten utsträckning 
eller inte alls, och 4 procent vet inte (figur 3.4). 
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3.2.4 Landstings och regioners användning av mål  
och målområden i planering och uppföljning 

En något större andel, 76 procent, av landstingen och regionerna 
uppger att det övergripande målet används i mycket eller ganska stor 
utsträckning i planeringen av folkhälsoarbetet, medan 24 procent 
uppger att det används i ganska liten utsträckning eller inte alls. 
33 procent använder det övergripande målet i mycket eller ganska 
stor utsträckning i landstingets eller regionens uppföljning av 
folkhälsoarbetet, 67 procent i ganska liten utsträckning eller inte alls 
(figur 3.5). Landsting och regioner använder alltså folkhälsopolitikens 
övergripande mål i ungefär lika stor utsträckning som kommuner i 
planeringen, men i betydligt lägre utsträckning i uppföljningen. 

 
 
 
Liksom det övergripande målet, används de 11 målområdena i lägre 
utsträckning i uppföljningen än i planeringen av landsting och 
regioner. Knappt hälften av landstingen och regionerna (47 procent) 
uppger att de 11 målområdena används i mycket eller ganska stor 
utsträckning i planeringen av det kommunala folkhälsoarbetet, och 
53 procent uppger använder målområdena i ganska liten utsträckning 
eller inte alls. Knappt en tredjedel (29 procent) använder målom-
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rådena i mycket eller ganska stor utsträckning i uppföljningen, 
71 procent i ganska liten utsträckning eller inte alls (figur 3.6). 
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3.3 Jämlik hälsa som mål eller prioriterad fråga  
i kommuner, landsting och regioner 

Landsting och regioner uppger i högre utsträckning än kommuner 
att jämlik hälsa är ett mål eller en prioriterad fråga. 

3.3.1 Jämlik hälsa i kommuner respektive landsting och 
regioner 

Av kommunerna uppger 61 procent att jämlik hälsa är ett mål eller 
en prioriterad fråga i mycket eller ganska stor utsträckning 
(figur 3.7), 35 procent i liten utsträckning eller inte alls, och 
4 procent vet inte. Vidare finns det ett samband mellan upplevelsen 
att folkhälsopolitiken underlättar kommunens folkhälsoarbete, och 
att jämlik hälsa prioriteras eller är ett mål. Bland dem som uppger 
att jämlik hälsa i mycket eller ganska stor utsträckning är en 
prioriterad fråga eller ett mål, uppger 79 procent också att den 
nationella folkhälsopolitiken har underlättat kommunens folk-
hälsoarbete. Av dem som inte har jämlik hälsa som prioriterad fråga 
eller mål uppger 54 procent att den nationella politiken har 
underlättat. 
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Bland landstingen och regionerna uppger 90 procent att jämlik hälsa 
är ett mål eller en prioriterad fråga i mycket eller ganska stor 
utsträckning, och 10 procent det är ett mål i ganska liten utsträckning 
(figur 3.7). Detta förhållande stämmer också förhållandevis väl 
överens med hur man beskriver att man benämner sitt arbete med 
folkhälsa – en högre andel av landsting och regioner än av kommuner 
uppger att man använder begreppet jämlik hälsa. Det är dock en högre 
andel i både kommuner, och landsting/regioner, som svarar att jämlik 
hälsa är ett mål eller en prioriterad fråga, än som uppger att de 
benämner sitt arbete med folkhälsa som just jämlik hälsa. 

3.4 Strategiska satsningar med fokus på jämlik 
hälsa 

3.4.1 Satsningar i kommuner respektive landsting/regioner 

Av de kommuner som uppger att jämlik hälsa i någon utsträckning 
(mycket stor, ganska stor eller ganska liten) är en prioritering, är 
det 64 procent som uppger att de gör strategiska satsningar på 
övergripande eller policynivå med fokus på jämlik hälsa (figur 3.8). 
Bland de övriga uppger 28 procent att de inte gjorde sådana 
strategiska satsningar, och 8 procent att de inte visste. Av de 
146 kommuner som uppger att de satsar strategiskt på jämlik hälsa, 
beskrev även 137 sina satsningar i fritext. Svaren varierade i omfatt-
ning, från enstaka ord till mer utförliga beskrivningar.  

Som exempel på strategiska satsningar beskriver många kom-
muner att de har kommunövergripande strategier eller handlings-
planer för folkhälsa och hållbarhet. Några nämner att de arbetar med 
någon form av sociala investeringsfonder. Hos flera kommuner finns 
jämlik hälsa med som mål eller prioriterat område i kommunens 
folkhälsopolicy. Bland de exempel som kommunerna ger fanns även 
specifika satsningar inom vissa områden (främst ANDT, barns och 
ungas uppväxtvillkor och psykisk ohälsa hos unga), samt satsningar 
riktade till grupper i särskilt utsatta positioner. 
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Samtliga landsting och regioner uppger att jämlik hälsa är en 
prioriterad fråga i någon utsträckning. Vidare uppger 90 procent 
(19 stycken) att de gör strategiska satsningar på övergripande eller 
policynivå med fokus på jämlik hälsa (figur 3.8). Ett landsting/region 
uppger att sådana strategiska satsningar ej har gjorts, och ett 
landsting/region att de saknar kännedom i frågan. 
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3.5 Uppföljning av folkhälsan och dess 
bestämningsfaktorer  

3.5.1 Kommunernas uppföljning av folkhälsoläget 

Mer än hälften av kommunerna (59 procent) uppger att de i mycket 
eller ganska stor utsträckning följer upp folkhälsoläget och folk-
hälsans bestämningsfaktorer på ett samlat sätt med indikatorer 
(figur 3.9), medan 36 procent gör det i ganska liten utsträckning eller 
inte alls och 5 procent uppger att de inte vet. 

 
 
De 221 kommuner som uppger att de i någon (mycket eller ganska 
stor/ganska liten) utsträckning följer upp folkhälsan på ett samlat 
sätt med indikatorer fick också frågan om indikatorerna kunde 
brytas ned på ett sätt som möjliggör en analys av ojämlikhet – 
utifrån t.ex. kön, socioekonomiska faktorer, ålder, geografi, 
utländsk bakgrund, funktionsnedsättning. Av dessa 221 kommuner 
uppger knappt hälften, 46 procent, att de indikatorer som används i 
mycket eller ganska stor utsträckning kan brytas ned på detta sätt, 
50 procent i ganska liten utsträckning eller inte alls och 4 procent 
vet inte (figur 3.10). Sammantaget innebär detta att 60 procent 
(152 stycken) av kommunerna som deltagit i enkäten inte följer 
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upp folkhälsoläget på ett sådant sätt att resultaten kan analyseras 
utifrån ojämlikhet. 

 
* Efter t ex kön, socioekonomiska faktorer, ålder, geografi, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning  

 
 
Av de kommuner som uppger att jämlik hälsa i mycket eller ganska 
stor utsträckning är ett mål eller en prioriterad fråga, och som 
också följer upp folkhälsan med indikatorer, uppger 55 procent 
även att de indikatorer som används möjliggör analys av ojäm-
likhet. Bland de kommuner som uppger att jämlik hälsa prioriteras i 
ganska liten utsträckning eller inte alls, är motsvarande andel lägre, 
29 procent. 
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3.5.2 Landstings och regioners uppföljning  
av folkhälsoläget 

Bland landsting och regioner uppger 81 procent (17 stycken) att de 
i mycket eller ganska stor utsträckning följer upp folkhälsoläget 
och folkhälsans bestämningsfaktorer på ett samlat sätt med indika-
torer. De 4 övriga (19 procent) uppger att de gör det i ganska liten 
utsträckning (figur 3.11). 

 
 
 
Samtliga landsting och regioner i landet följer alltså upp folk-
hälsoläget med indikatorer i någon utsträckning. Vidare uppger 
71 procent (15 stycken) att de indikatorer som används i mycket 
eller ganska stor utsträckning kan brytas ned på ett sätt som möj-
liggör en analys av ojämlikhet – utifrån t.ex. kön, socioekonomiska 
faktorer, ålder, geografi, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning. 
Övriga 4 landsting och regioner uppger att de indikatorer som 
används i ganska liten utsträckning kan brytas ned på detta sätt 
(figur 3.12). 
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* Efter t.ex. kön, socioekonomiska faktorer, ålder, geografi, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning. 

3.6 Organisering av arbetet med folkhälsofrågor 

3.6.1 Kommunernas, landstingens och regionernas 
organisering av folkhälsoarbetet 

Av kommunerna är det 68 procent som uppger att de i mycket eller 
ganska stor utsträckning arbetar tvärsektoriellt3 med folkhälso-
frågor, medan 30 procent gör det i ganska liten utsträckning eller 
inte alls, och 2 procent saknar kännedom i frågan (figur 3.13). 

                                                                                                                                                          
3 I enkäterna definierades begreppet tvärsektoriellt arbetssätt på följande vis: ”Med ett 
tvärsektoriellt arbetssätt menas att man samarbetar mellan olika politikområ-
den/förvaltningar och att insatser görs på en bredd av områden för att nå målen för – i detta 
fall – folkhälsoarbetet.” 
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Bland landstingen och regionerna uppger 76 procent (16 stycken) 
att de i mycket eller ganska stor utsträckning arbetar tvärsektoriellt 
med folkhälsofrågor. Övriga fem landsting och regioner (24 procent) 
gör det i ganska liten utsträckning (figur 3.13). 
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3.7 Statligt stöd i folkhälsoarbetet  

Det statliga stödet i kommuner, landsting och regioners folk-
hälsoarbete består dels av stöd på nationell nivå från Folkhälso-
myndigheten, dels av stöd på regional nivå från länsstyrelserna. 
Kommunernas och landstingens/regionernas enkätsvar tyder på att 
stödet varierar i omfattning och att det är koncentrerat till vissa 
målområden. 

3.7.1 Folkhälsomyndighetens stöd till kommuner 

Av kommunerna uppger 42 procent (105 stycken) att de har fått 
stöd i sitt folkhälsoarbete av Folkhälsomyndigheten. Nästan en 
femtedel (18 procent) känner inte till om kommunen fått stöd, och 
övriga (40 procent) uppger att de inte fått stöd (figur 3.14). 
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De fem målområden inom folkhälsopolitiken inom vilka flest 
kommuner fått stöd är: ANDT-S4 (78 procent); det övergripande 
folkhälsomålet (64 procent); barns och ungas uppväxtvillkor (60 
procent); delaktighet och inflytande (47 procent) och fysisk 
aktivitet (43 procent). Drygt 30 procent hade fått stöd inom 
målområdena matvanor och livsmedel och ekonomiska och sociala 
förutsättningar, samt med det långsiktiga målet att sluta hälso-
klyftorna. Färre än 20 procent hade fått stöd i arbetet med övriga 
målområden, dvs. hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, hälso-
främjande hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, samt 
sexualitet och reproduktiv hälsa. 40 procent uppger att de inte fått 
något stöd av Folkhälsomyndigheten, och 17 procent vet inte 
(figur 3.15). 

                                                                                                                                                          
4 I de frågor som ställdes om folkhälsopolitikens målområden i enkätundersökningarna, 
specificeras målområde 11 som ”Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”. Av fri-
textsvaren framgår att insatser och stöd inom målområde 11 främst rör alkohol och tobak, i 
någon mån narkotika. Dopning och spel ingår formellt i målområdet men vi ser inte något 
större fokus på aktiviteter inom dessa områden. 
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3.7.2 Folkhälsomyndighetens stöd till landsting  
och regioner 

Av landstingen och regionerna uppger 81 procent (17 stycken)att 
de har fått stöd i sitt folkhälsoarbete av Folkhälsomyndigheten. 
Bland övriga uppger 3 landsting/regioner att de inte fått något stöd 
av Folkhälsomyndigheten, och 1 landsting saknar kännedom i 
frågan (figur 3.16). 
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De fem målområden inom folkhälsopolitiken inom vilka flest 
landsting och regioner fått stöd är: sexualitet och reproduktiv hälsa 
(71 procent), skydd mot smittspridning (65 procent), ANDT-S 
(47 procent); det långsiktiga målet att sluta hälsoklyftor (35 procent); 
barns och ungas uppväxtvillkor (35 procent). 24 procent (4 landsting 
eller regioner) eller färre hade fått stöd med följande målområden: 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård (24 procent); fysisk aktivitet 
(24 procent); matvanor och livsmedel (18 procent); det övergripande 
folkhälsomålet (12 procent); delaktighet och inflytande (6 procent) 
samt ekonomiska och sociala förutsättningar (6 procent). Inget 
landsting eller region uppger att de fått stöd av Folkhälsomyndigheten 
med hälsa i arbetslivet eller miljöer och produkter (figur 3.17). 
  



35 

3.7.3 Länsstyrelsens stöd till kommuner 

Bland kommunerna uppger 67 procent (168 stycken) att de fått 
stöd i sitt folkhälsoarbete från Länsstyrelsen. Övriga kände inte till 
om de fått stöd (13 procent) eller uppger att de inte fått stöd 
(20 procent) från Länsstyrelsen (figur 3.18). 

Stödet gällde övervägande ANDT-S-arbete – 92 procent av de 
168 kommunerna hade fått sådant stöd. Vidare hade 46 procent av 
kommunerna fått stöd inom barns och ungas uppväxtvillkor, 
17 procent inom det övergripande folkhälsomålet och 11 procent 
inom ekonomiska och sociala förutsättningar. För övriga mål-
områden (det långsiktiga målet att sluta hälsoklyftor, delaktighet och 
inflytande, hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, sexualitet och 
reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel) 
varierade andelen kommuner som fått stöd av Länsstyrelsen mellan 1 
och 6 procent (figur 3.19). 



36 



       

37 

3.7.4 Länsstyrelsens stöd till landsting och regioner 

Av landstingen och regionerna uppger 71 procent (15 stycken) att 
de fått stöd i sitt folkhälsoarbete av Länsstyrelsen, övriga 6 uppger 
att de inte fått stöd (figur 3.20). 

 
 

 
Stödet från Länsstyrelsen är koncentrerat till ett begränsat antal 
målområden (figur 3.21). Samtliga 15 landsting/regioner som hade 
fått stöd, hade fått det gällande ANDT-S-arbete. Vidare hade 
60 procent (9 stycken) fått stöd inom barn och ungas uppväxt-
villkor, och 27 procent inom miljöer och produkter. 2 lands-
ting/regioner hade fått stöd inom det övergripande folkhälsomålet 
och inom sexualitet och reproduktiv hälsa, samt 1 inom delaktighet 
och inflytande. För övriga målområden hade inget landsting eller 
region fått stöd. 
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3.8 Stöd från landsting och region i kommunernas 
folkhälsoarbete 

Av kommunerna uppger 82 procent att de har fått stöd i folkhälso-
arbetet av landstinget eller regionen. Bland övriga uppger 11 procent 
att de inte fått stöd och 7 procent saknar kännedom i frågan 
(figur 3.22). 

 
 

 
De kommuner som fått stöd av landstinget/regionen ombads även 
att ange vilka områden det hade rört sig om. Landstingens och 
regionernas stöd till kommuner är i jämförelse med Folkhälso-
myndighetens och Länsstyrelsens stöd något jämnare fördelat över 
samtliga målområden, men störst fokus ligger även här på vissa 
områden. 
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De fem områden inom vilka flest kommuner fått stöd var: det 
övergripande folkhälsomålet (73 procent), barn och ungas upp-
växtvillkor (72 procent), ANDT-S (58 procent), fysisk aktivitet 
(47 procent) samt matvanor och livsmedel (41 procent). Omkring en 
tredjedel av kommunerna hade fått stöd inom det långsiktiga målet att 
sluta hälsoklyftorna (36 procent), ekonomiska och sociala förut-
sättningar (35 procent), delaktighet och inflytande (34 procent), samt 
sexualitet och reproduktiv hälsa (32 procent). 

Vidare uppger 27 procent av kommunerna att de fått stöd av 
landsting eller region med folkhälsoarbetet inom hälso- och 
sjukvården. För övriga målområden, hälsa i arbetslivet, miljöer och 
produkter, samt skydd mot smittspridning, har mindre än 20 pro-
cent av kommunerna fått stöd. 11 procent av kommunerna uppger 
att de inte har fått något stöd alls från landsting eller region, och 
7 procent känner inte till om de fått stöd eller inte (figur 3.23). 
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3.9 Förutsättningar och utvecklingsbehov i 
folkhälsoarbetet (interna och externa aspekter) 

I enkäterna till kommuner, landsting och regioner ställdes frågor 
om vilka interna och vilka externa aspekter som är de viktigaste 
förutsättningarna respektive i mest behov av utveckling för att 
kommunen/landstinget/regionen ska uppnå ett välfungerande tvär-
sektoriellt arbete och nå målen för folkhälsoarbetet5. 

3.9.1 Interna aspekter i kommuners folkhälsoarbete 

De interna aspekter som flest kommuner uppger hör till de 
viktigaste förutsättningarna för ett välfungerande tvärsektoriellt 
arbete med folkhälsa är följande: prioritering hos politisk ledning 
(68 procent), ekonomiska och personella resurser (61 procent) 
följt av förankring hos chefer (54 procent), samverkan i organisa-
tionen (50 procent) och indikatorer och data om hälsoskillnader 
(47 procent). 33–40 procent av kommunerna inkluderade även 
kunskap om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer, kunskap om 
metoder och strategier, tillgång till regional och lokal folkhälso-
data, samt kompetens angående tvärsektoriellt arbete bland de 
viktigaste förutsättningarna (figur 3.24). 

                                                                                                                                                          
5 Svaren på dessa frågor bör tolkas med viss försiktighet, då de kan ha tolkats olika av olika 
respondenter. 
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Behoven är som framgår av diagrammet relativt spridda, men det är 
tydligt att politisk vilja och resurser i störst utsträckning anses vara 
grundläggande förutsättningar för att det kommunala folkhälso-
arbetet ska fungera. 

De aspekter som kommunerna uppger vara i störst behov av 
utveckling följde i princip mönstret för viktiga förutsättningar, 
men med en lite annan rangordning. Förankring hos chefer 
(59 procent), prioritering hos politisk ledning (51 procent) är de 
aspekter som uppges vara i störst behov av utveckling, följt av 
tillgång till indikatorer och data om hälsoskillnader (50 procent), 
ekonomiska och personella resurser (48 procent) och samverkan i 
organisationen (45 procent). Mellan 20 och 40 procent av kom-
munerna uppger att övriga angivna interna aspekter är i behov av 
utveckling (figur 3.24). 
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3.9.2 Externa aspekter i kommuners folkhälsoarbete 

För frågan om externa aspekter uppmanades respondenterna att 
välja ut de tre viktigaste förutsättningarna respektive de tre 
aspekter som är i störst behov av utveckling. Även för denna fråga 
hade flera kommuner angivit färre än tre aspekter i behov av 
utveckling. 

De externa aspekter som flest kommuner uppger hör till de 
viktigaste förutsättningarna är samverkan med lokala och regionala 
aktörer (71 procent), stöd från landsting eller region (56 procent), 
samt dialog med brukare, medborgare och civilsamhälle (43 procent). 
35 procent respektive 34 procent uppger att stöd från statliga 
myndigheter/nationell nivå respektive lagstiftning är bland de 
viktigaste förutsättningarna. Stöd från SKL är en av de viktigaste 
förutsättningarna enligt 24 procent av kommunerna. 3 procent av 
kommunerna uppger ”annat”. 

De tre externa aspekter som kommunerna anser vara i störst 
behov av utveckling är dialog med brukare, medborgare och 
civilsamhälle (56 procent), samverkan med lokala och regionala 
aktörer (44 procent) samt stöd från statliga myndigheter/nationell 
nivå (40 procent)6. 37 procent respektive 36 procent av kommunerna 
uppger att lagstiftning respektive stöd från landsting eller region är 
bland de aspekter som är i störst behov av utveckling. 19 procent 
uppger stöd från SKL, och 4 procent ”annat” (figur 3.25). 

                                                                                                                                                          
6 Det kan påpekas att många av fritextsvaren uttrycker behov av utökat stöd från statlig nivå. 
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3.9.3 Interna aspekter i landsting och regioners 
folkhälsoarbete 

De interna aspekter som flest landsting och regioner uppger hör till 
de viktigaste förutsättningarna för ett välfungerande tvärsektoriellt 
arbete med folkhälsa är följande: prioritering hos politisk ledning 
(86 procent), indikatorer och data om hälsoskillnader (76 procent), 
förankring hos chefer (62 procent), samverkan i organisationen 
(62 procent), ekonomiska och personella resurser (52 procent) 
följt av tillgång till regional och lokal folkhälsodata (48 procent). 
Omkring en tredjedel av regionerna och landstingen inkluderar 
även kunskap om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer, samt 
kunskap om metoder och strategier bland de viktigaste förutsätt-
ningarna. Kompetens angående tvärsektoriellt arbete nämns av 
2 landsting/regioner, och förankring hos medarbetare av 1 lands-
ting/region (figur 3.26). 
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De interna aspekter som landstingen och regionerna uppger vara i 
störst behov av utveckling följde delvis men inte helt mönstret för 
viktiga förutsättningar. 

De aspekter respondenterna anser vara i störst behov av utveckling 
är följande: indikatorer och data om hälsoskillnader (81 procent), 
samverkan i organisationen (76 procent), förankring hos chefer 
(67 procent), följt av kunskap om metoder och strategier (48 procent) 
samt kompetens om tvärsektoriellt arbete (43 procent). Omkring en 
tredjedel av landstingen och regionerna uppger att ekonomiska och 
personella resurser, samt förankring hos politisk ledning hör till de 
interna aspekter som är i störst behov av utveckling, och 24 procent 
(5 stycken) uppger regional och lokal folkhälsodata, samt kunskap om 
folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Slutligen uppger 1 landsting 
förankring hos medarbetare och 1 landsting ”annat” (figur 3.26). 
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3.9.4 Externa aspekter landsting och regioners 
folkhälsoarbete 

De tre externa aspekter som flest landsting och regioner uppger hör 
till de viktigaste förutsättningarna är samverkan med lokala och 
regionala aktörer (95 procent), stöd från statliga myndigheter/ 
nationell nivå (62 procent) respektive lagstiftning (48 procent). 
Vidare följer dialog med brukare, medborgare och civilsamhälle 
(38 procent), stöd från SKL (24 procent) och ”annat”(10 procent, 
dvs två stycken landsting/regioner) (figur 3.27). 

De tre externa aspekter som kommunerna anser vara i störst 
behov av utveckling är stöd från statliga myndigheter/nationell nivå 
(71 procent), samverkan med lokala och regionala aktörer (57 pro-
cent), samt dialog med brukare, medborgare och civilsamhälle 
(48 procent). Vidare följer lagstiftning (43 procent), stöd från SKL 
(19 procent), samt ”annat” (10 procent) (figur 3.27). 
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4 Resultat från enkäten  
till länsstyrelser 

Detta avsnitt innehåller en presentation av de kvantitativa resul-
taten från enkäten till Sveriges 21 länsstyrelser, resultaten redovisas 
i antal. 

4.1 Bakgrundsinformation 

4.1.1 Respondentens befattning 

Bland dem som besvarat enkäten för länsstyrelsernas räkning 
arbetar knappt hälften med samordning av ANDT-frågor. Övriga 
respondenter har exempelvis befattningar som strateger eller chefer 
inom folkhälsa eller social hållbarhet, ”övriga chefer”/utveck-
lingsledare eller länsråd. 

4.2 Mål, prioriteringar och koppling till  
den nationella folkhälsopolitiken 

4.2.1 Länsstyrelsens arbete inom folkhälsopolitikens 
målområden 2011–2016 

Länsstyrelsernas arbete varierar i utsträckning mellan folkhälso-
politikens olika målområden. Figur 4.1 visar antalet länsstyrelser 
som uppger att de i mycket eller ganska stor utsträckning arbetat 
med folkhälsopolitikens mål och målområden. 
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Samtliga 21 länsstyrelser uppger att de under perioden 2011–2016 i 
mycket eller ganska stor utsträckning har arbetat med målområde 
ANDT-S, och 17 har arbetat med delaktighet och inflytande. 
15 länsstyrelser har arbetat i mycket eller ganska stor utsträckning 
med det övergripande målet för folkhälsopolitiken, 14 med barns 
och ungas uppväxt samt miljöer och produkter.  

Vidare uppger 9 länsstyrelser att de i mycket eller ganska stor 
utsträckning har arbetat med matvanor och livsmedel, 8 med skydd 
mot smittspridning, 7 med ekonomiska och sociala förutsättningar 
respektive fysisk aktivitet. Mindre än en tredjedel av länsstyrelserna 
har i mycket stor eller ganska stor utsträckning arbetat med 
resterande mål och målområden: sexualitet och reproduktiv hälsa 
(6), det långsiktiga målet7 (5); hälsa i arbetslivet (4); och 1 läns-
styrelse med hälsofrämjande hälso- och sjukvård (figur 4.1). 

                                                                                                                                                          
7 Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
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4.2.2 Jämlik hälsa som mål i Länsstyrelsens interna 
styrdokument 

Bland länsstyrelserna uppger 4 att jämlik hälsa i mycket eller ganska 
stor utsträckning är ett mål i deras interna styrdokument och 15 upp-
ger att jämlik hälsa är ett mål i ganska liten utsträckning (figur 4.2), 
medan 2 länsstyrelser saknar kännedom i frågan. 

 

4.2.3 Särskilda satsningar med fokus på jämlik hälsa 

De 19 länsstyrelser som uppger att jämlik hälsa i någon utsträck-
ning (mycket stor, ganska stor eller ganska liten) är ett mål i deras 
interna styrdokument fick även en fråga om särskilda satsningar har 
gjorts med fokus på jämlik hälsa (figur 4.3). Av de som fick frågan 
uppger 13 länsstyrelser att sådana satsningar genomförts under 
perioden 2011–2016. Bland övriga länsstyrelser uppger 5 att sär-
skilda satsningar inte gjorts, och 1 saknar kännedom om frågan. 
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4.3 Uppföljning 

4.3.1 Uppföljning av folkhälsan  
och dess bestämningsfaktorer 

Bland länsstyrelserna uppger 5 att de i mycket eller ganska stor ut-
sträckning följer upp folkhälsoläget och folkhälsans bestämnings-
faktorer på ett samlat sätt med indikatorer (figur 4.4). Bland övriga 
uppger 11 att de gör det i ganska liten utsträckning, medan 4 inte gör 
det alls, och 1 länsstyrelse saknar kännedom i frågan. 
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Av de 16 länsstyrelser som anger att de i någon (mycket stor, 
ganska stor eller ganska liten) utsträckning följer upp folkhälsan på 
ett samlat sätt med indikatorer, anger 15 att indikatorerna kan brytas 
ner (efter t.ex. kön, socioekonomiska faktorer, ålder, geografi, 
utländsk bakgrund, funktionsnedsättning) för att belysa ojämlikhet i 
hälsa (figur 4.5). 
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4.4 Stöd från och samarbete  
med Folkhälsomyndigheten 

Bland länsstyrelserna uppger 15 att de fått stöd från eller sam-
arbetat med Folkhälsomyndigheten eller Statens Folkhälsoinstitut8 
under perioden 2011–2016 (figur 4.6). 

                                                                                                                                                          
8 När Folkhälsomyndigheten fortsättningsvis omnämns i löptext i detta avsnitt avses även 
Statens Folkhälsoinstitut, i de fall frågor täcker perioden före 1 januari 2014 då Statens 
Folkhälsoinstitut slogs samman med Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten 
bildades. 
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Av dessa 15 länsstyrelser uppger samtliga att stödet eller samarbetet 
innefattade ANDT-S. För övriga målområden är omfattningen av 
stödet och samarbetet betydligt mindre (figur 4.7). 7 länsstyrelser 
hade fått stöd eller samarbetat inom barns och ungas uppväxtvillkor, 
och 6 länsstyrelser med det övergripande målet för folkhälso-
politiken. För övriga målområden hade mellan 2 och 4 länsstyrelser 
fått stöd från eller samarbetat med Folkhälsomyndigheten. Vid en 
jämförelse med frågan om vilka målområden länsstyrelserna arbetar 
med, observeras alltså att stödet från Folkhälsomyndigheten är be-
tydligt mer begränsat. Exempelvis uppger 17 länsstyrelser att de 
arbetat med målområde 2 – delaktighet och inflytande, medan endast 
2 fått stöd från myndigheten inom detta område. 

4.5 Utvecklingsbehov 

4.5.1 Utvecklingsbehov inom Länsstyrelsen 

Avslutningsvis ombads länsstyrelserna ange vilka aspekter som 
fungerar bra respektive har utvecklingsbehov för att myndigheten 
på bästa sätt ska kunna bidra till att uppfylla målen för folk-
hälsopolitiken och bidra till en jämlik hälsa. Länsstyrelserna uppger 
i mycket hög grad att det finns utvecklingsbehov. 
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De aspekter där flest länsstyrelser (figur 4.8) uppger att det finns 
ett stort utvecklingsbehov är: regeringsuppdrag (16 länsstyrelser), 
stöd från och samarbete med Folkhälsomyndigheten (15), samt 
tillgång till resurser (14). Andra aspekter där flera länsstyrelser 
uppger att det finns ett stort utvecklingsbehov är kunskap om 
metoder och strategier på folkhälsoområdet (11), tillgång till 
nedbrytbar data på regional och lokal nivå9 (11) samt samverkan 
mellan myndigheter kring folkhälsofrågor (11). 
  

                                                                                                                                                          
9 Tillgång till data på regional och lokal nivå som gör det möjligt att följa skillnader i hälsa 
mellan grupper på grund av t.ex. kön, socioekonomiska faktorer, ålder, geografi, utländsk 
bakgrund, funktionsnedsättning. 
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5 Resultat från enkäten  
till myndigheter 

Detta avsnitt innehåller en presentation av de kvantitativa resul-
taten från enkäterna till 40 myndigheter vars verksamhet av 
Kommissionen för jämlik hälsa bedöms ha särskild relevans för 
arbetet med en god och jämlik hälsa. Resultaten redovisas i antal. 

5.1 Bakgrundsinformation 

5.1.1 Respondentens befattning 

Respondenterna uppger övervägande befattningar som sektions-, 
enhets- och avdelningschefer, handläggare och utredare. I några fall 
har generaldirektören besvarat enkäten. 

5.2 Mål, prioriteringar och koppling  
till den nationella folkhälsopolitiken 

5.2.1 Underlättar den nationella folkhälsopolitiken 
myndigheternas arbete med folkhälsorelaterade 
frågor? 

Av de 37 myndigheter som besvarade enkäten uppger 8 myn-
digheter att politiken har underlättat arbetet i mycket eller ganska 
stor utsträckning. Bland övriga uppger 19 att den nationella folk-
hälsopolitiken har underlättat myndighetens arbete med folk-
hälsorelaterade frågor i ganska liten utsträckning, 8 myndigheter 
uppger att politiken inte underlättat alls, medan 2 saknar kännedom 
i frågan (figur 5.1). 
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5.2.2 Användning av det övergripande målet för  
den nationella folkhälsopolitiken i planering 
 och uppföljning av myndigheters arbete 

I likhet med kommuner, landsting och regioner och länsstyrelser 
använder myndigheter folkhälsopolitikens övergripande mål i högre 
utsträckning i planering än i uppföljning av sitt arbete. Ingen av de 
tillfrågade myndigheterna uppger att de använder det övergripande 
målet i mycket stor utsträckning i planeringen av sitt arbete 
(figur 5.2). 7 myndigheter uppger att målet används i ganska stor 
utsträckning. Bland övriga använder 20 målet i ganska liten utsträck-
ning i sin planering, 9 använder det inte alls och 1 myndighet saknar 
kännedom i frågan. 
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Ingen myndighet uppger att de använder det övergripande målet 
i mycket stor utsträckning i uppföljningen av sitt arbete, medan 4 
myndigheter uppger att de använder det i ganska stor utsträckning 
(figur 5.2). Bland övriga myndigheter uppger 12 att de använder 
målet i ganska liten utsträckning, 19 att de inte använder det alls i 
uppföljningen av sitt arbete medan 2 myndigheter saknar känne-
dom i frågan 
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5.2.3 Användning av folkhälsopolitikens 11 målområden  
i planering och uppföljning av myndigheters arbete 

Myndigheternas användning av folkhälsopolitikens 11 målområden i 
planering respektive uppföljning i sitt arbete följer i princip mönstret 
för användningen av det övergripande målet. 

 
 

 
Det är 1 myndighet som uppger att de 11 målområdena används i 
mycket stor utsträckning i planeringen av arbetet, men inte i 
uppföljningen. Bland övriga uppger 6 myndigheter att de använder 
målområdena i ganska stor utsträckning och 17 myndigheter att de 
använder målområdena i ganska liten utsträckning i planeringen av 
arbetet, medan 13 myndigheter inte använder det alls. 4 myndig-
heter använder målområdena i ganska stor utsträckning i uppfölj-
ningen (figur 5.3), 14 i ganska liten utsträckning och 19 myndig-
heter använder dem inte alls. 
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5.2.4 Regeringsuppdrag inom ramen för folkhälsopolitiken 

Av de myndigheter som besvarat enkäten uppger 14 att de har haft 
regeringsuppdrag inom ramen för folkhälsopolitiken10 under 
perioden 2011–2016 (figur 5.4). Bland övriga uppger 20 myndig-
heter att de inte har haft regeringsuppdrag, medan 3 myndigheter 
inte känner till om så är fallet. 

 

5.2.5 Jämlik hälsa som mål i myndigheters interna 
styrdokument 

Jämlik hälsa är i mycket stor eller ganska stor utsträckning ett mål i 
interna styrdokument hos 14 myndigheter (figur 5.5). Bland övriga 
uppger 12 myndigheter att jämlik hälsa är ett mål i ganska liten 
utsträckning eller och 10 att det inte är det alls, medan 1 myndighet 
saknar kännedom i frågan. 

                                                                                                                                                          
10 I de fall uppdragen beskrivs i fritext kan det dock i flera fall konstateras att uppdragen 
förvisso har bäring på folkhälsa, men att de har getts inom ramen för andra politikområden. 
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5.2.6 Särskilda satsningar med fokus på jämlik hälsa 

De 26 myndigheter som svarat att jämlik hälsa i någon utsträckning 
(mycket stor, ganska stor, ganska liten) är ett mål i interna styr-
dokument, fick även frågan om några särskilda satsningar med fokus 
på jämlik hälsa gjorts under perioden 2011–2016. 17 myndigheter 
uppger att särskilda satsningar på jämlik hälsa gjorts (figur 5.6), 
medan 8 myndigheter inte har gjort sådana satsningar och 
1 myndighet saknar kännedom i frågan. 
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5.3 Statligt stöd i myndigheternas arbete 

5.3.1 Stöd från och samarbete med Folkhälsomyndigheten 

Av de myndigheter som besvarade enkäten uppger 15 att de har fått 
stöd från eller samarbetat med Folkhälsomyndigheten/Statens 
folkhälsoinstitut11 i arbetet med folkhälsorelaterade frågor (figur 5.7). 
Exempel på stöd som myndigheterna fått är kunskap om folkhälsan 
och dess bestämningsfaktorer, statistik, metoder, strategier i folk-
hälsoarbetet osv. Bland övriga myndigheter uppger 20 att de inte har 
fått stöd eller samarbetat, och 2 att de saknar kännedom i frågan. 

                                                                                                                                                          
11 När Folkhälsomyndigheten fortsättningsvis omnämns i löptext i detta avsnitt avses även 
Statens Folkhälsoinstitut, i de fall frågor täcker perioden före 1 januari 2014 då Statens 
Folkhälsoinstitut slogs samman med Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten 
bildades. 
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5.3.2 Områden för stöd från eller samarbete 
med Folkhälsomyndigheten 

De 15 myndigheter som uppger att de fått stöd från eller sam-
arbetat med Folkhälsomyndigheten fick även en fråga om vilka 
områden stödet hade gällt (figur 5.8). De områden inom vilka flest 
myndigheter fått stöd av eller samarbetat med Folkhälsomyndigheten 
är det övergripande målet för folkhälsopolitiken (8 myndigheter), 
miljöer och produkter (7) samt fysisk aktivitet (7). Vidare rappor-
terade 6 myndigheter stöd eller samarbete inom följande områden: 
delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor, hälso-
främjande hälso- och sjukvård, samt skydd mot smittspridning. 
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Av de myndigheter som fått stöd eller samarbetat med Folk-
hälsomyndigheten hade mindre än en tredjedel fått stöd inom 
övriga målområden: ANDT-S (5 myndigheter), och hälsa i arbets-
livet (4), samt det långsiktiga målet för folkhälsopolitiken12, ekono-
miska och sociala förutsättningar, sexualitet och reproduktiv hälsa, 
samt matvanor och livsmedel (3 myndigheter). 

5.4 Utvecklingsbehov 

5.4.1 Utvecklingsbehov hos myndigheter 

Avslutningsvis fick myndigheterna ange vilka aspekter rörande 
resurser, kunskap och samverkan som fungerar bra och var man 
upplever att det finns utvecklingsbehov för att respektive myndig-
hets arbete på bästa sätt ska kunna bidra till att uppfylla målen för 
folkhälsopolitiken och bidra till en jämlik hälsa.  
På de tre följande områdena uppger högst andel av myndigheterna, 
omkring tre fjärdedelar, att det finns behov av utveckling: kunskap 
om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer och hur myndighetens 
arbete relaterar till dessa (28 myndigheter); kunskap om metoder 

                                                                                                                                                          
12 Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
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och strategier på folkhälsoområdet samt kunskap om jämlik hälsa 
(båda dessa områden 27 myndigheter). 

 
 
 
Det område där myndigheternas svar skiljer sig mest åt är uppdrag 
från regeringen rörande folkhälsa och/eller jämlik hälsa. Här 
uppger 10 myndigheter att det fungerar bra som det är, 14 att ut-
vecklingsbehov finns, och 13 uppger att regeringsuppdrag inte är 
relevant eller att man saknar kännedom i frågan (figur 5.10). De 
områden som den högsta andelen myndigheter uppger fungerar bra 
som de är, är tillgång till resurser samt samverkan inom myndig-
heten (båda områdena 11 myndigheter). 
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Bilaga 1. Urval av myndigheter 

Myndigheter13 vars verksamhet av Kommissionen bedöms 
som särskilt relevant för arbetet med en god och jämlik 
hälsa 

Av dessa besvarade 37 Kommissionens enkät om myndigheternas 
arbete i förhållande till folkhälsopolitiken  

Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Barnombudsmannen 

Boverket 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

Diskrimineringsombudsmannen 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 

Försäkringskassan 

Inspektionen för socialförsäkringar 

Inspektionen för vård- och omsorg 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) 

Jordbruksverket 

                                                                                                                                                          
13 Folkhälsomyndigheten som bland myndigheterna har ett särskilt ansvar för folkhälsfrågor 
har inte deltagit i enkätundersökningen.  
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Kemikalieinspektionen 

Konsumentverket 

Livsmedelsverket 

Lotteriinspektionen 

Läkemedelsverket 

Migrationsverket 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Naturvårdsverket 

Polismyndigheten 

Sametinget 

Skatteverket 

Skolinspektionen 

Skolverket 

Socialstyrelsen 

Specialpedagogiska myndigheten 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

Statens kulturråd 

Statistiska centralbyrån (SCB) 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Universitets- och högskolerådet 

Vetenskapsrådet. 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Enkät till kommuner 

Enkät till landsting och regioner 

Enkät till länsstyrelser 

Enkät till myndigheter 



Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät!

I enkäten ställs frågor rörande styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken. Enkäten går ut till alla
kommuner och landsting/regioner i Sverige. Syftet med enkäten är att få uppdaterad kunskap om hur
det lokala och regionala folkhälsoarbetet och arbetet med jämlik hälsa styrs, organiseras, stöds och
följs upp. Resultaten av enkäten kommer att utgöra ett underlag för Kommissionen för jämlik hälsas
analys och eventuella förslag kring styrningen och uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken.
För mer information om folkhälsopolitiken, se: Folkhälsans övergripande mål och målområden

Enkäten består av frågor på följande områden:
· Mål och prioriteringar och koppling till den nationella folkhälsopolitiken
· Uppföljning
· Organisering av arbetet
· Stöd i folkhälsoarbetet
· Utvecklingspotential

Enkäten består i huvudsak av frågor med fasta svarsalternativ, vissa dock med möjlighet att komplettera
svaren med löpande text. Vissa frågor handlar om folkhälsa generellt (inkl. aspekter av jämlik hälsa) och
vissa fokuserar specifikt på jämlik hälsa. Du besvarar enkäten i din kommuns namn och för vissa frågor
kan du komma att behöva konsultera andra i din organisation.

Era kunskaper och erfarenheter är mycket viktiga för vårt arbete och vi skulle vara tacksamma om du
tar dig tid att besvara denna enkät så utförligt som möjligt. Hela enkäten behöver inte besvaras vid
samma tillfälle, det är möjligt påbörja och återkomma vid ett senare tillfälle för att avsluta. Enkätsvaren
registreras inte hos oss förrän alla frågor besvarats och du har skickat in svaren genom att klicka ”klar”
på sista sidan. Dina svar sparas genom att klicka "nästa" i slutet av varje sida. Använd knapparna
"bakåt" och "nästa" för att röra dig mellan enkätens sidor, inte webbläsarens bakåt- och framåtpilar.
Sista datum för att besvara enkäten är den 9 maj 2016.

För frågor om enkäten var vänlig kontakta: 
Helena Månsson: helena.mansson@regeringskansliet.se
Petra Mårselius: petra.marselius@regeringskansliet.se

För mer information om Kommissionen för jämlik hälsa, se www.kommissionjamlikhalsa.se

Enkätens syfte och innehåll

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
http://www.kommissionjamlikhalsa.se


Bakgrundsinformation

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

1. Kommunens namn*

2. Kommunstorlek*

<15.000 invånare

15-30.000 invånare

30-70.000 invånare

70-200.000 invånare

>200.000 invånare

3. Befattning för dig som besvarar enkäten*

 



Annat - beskriv gärna

4. Hur benämns / i vilken kontext bedrivs ert arbete med folkhälsa / jämlik hälsa?
Välj den eller de benämningar som bäst beskriver arbetet i din kommun. Flera val är möjliga.

*

Folkhälsoarbete

Jämlik hälsa

Socialt hållbar utveckling

Regional utveckling och tillväxt

Annat

 



Klicka här för att läsa om det övergripande folkhälsopolitiska målet och de 11 målområdena

Mål och prioriteringar och koppling till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

5. I vilken utsträckning har den nationella folkhälsopolitiken underlättat att bedriva
folkhälsoarbete i din kommun?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

6. I vilken utsträckning används det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken i
planeringen av din kommuns folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

7. I vilken utsträckning används folkhälsopolitikens 11 målområden i  planeringen av din
kommuns folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/


8. I vilken utsträckning används det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken i
uppföljningen av din kommuns folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

9. I vilken utsträckning används folkhälsopolitikens 11 målområden i  uppföljningen av din
kommuns folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

10. I vilken utsträckning är jämlik hälsa ett mål eller en prioriterad fråga i din kommun?*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att jämlik hälsa i någon utsträckning är ett mål eller en prioriterad
fråga i din kommun, och får därför följande fråga. Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Mål och prioriteringar och kopplingar till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

Var vänlig beskriv den/de satsningar som har gjorts (gärna i punktform):

11. Har några särskilda strategiska satsningar på övergripande eller policynivå gjorts i din
kommun med fokus på jämlik hälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Förklaringar av begrepp:
Folkhälsoläget = information om hur folkhälsan i termer av t.ex. medellivslängd, dödlighet och
självskattad hälsa ser ut i kommunen.
Folkhälsans bestämningsfaktorer = information om hur de livsvillkor (t.ex. en persons utbildning,
situation på arbetsmarknaden, boende- och närmiljö, möjligheter till inflytande) och levnadsvanor (t.ex.
kost, motion, bruk av alkohol, narkotika och tobak) som påverkar individers hälsa ser ut i kommunen.

Uppföljning

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

12. I vilken utsträckning följs folkhälsoläget och folkhälsans bestämningsfaktorer upp på ett
samlat sätt med indikatorer i din kommun?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att folkhälsan och dess bestämningsfaktorer i någon
utsträckning följs upp på ett samlat sätt med indikatorer i din kommun, och får därför följande fråga.
Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Uppföljning

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

13. I vilken utsträckning kan de indikatorer ni använder för att följa upp folkhälsoläget och
folkhälsans bestämningsfaktorer brytas ner (t.ex. efter kön, socioekonomiska faktorer, ålder,
geografi, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning) för att belysa ojämlikhet i hälsa?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Förklaring av begrepp:
Med ett tvärsektoriellt arbetssätt menas att man samarbetar mellan olika politikområden/förvaltningar
och att insatser görs på en bredd av områden för att nå målen för – i detta fall - folkhälsoarbetet.

Organisering av arbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

14. I vilken utsträckning arbetar ni på ett tvärsektoriellt sätt med folkhälsofrågor i din kommun?*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att ni i någon utsträckning arbetar tvärsektoriellt med
folkhälsofrågor i er kommun, och får därför följande fråga. Övriga svaranden slussas vidare till nästa
avsnitt.

Organisering av arbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

15. Hur är det tvärsektoriella arbetet organiserat? Var vänlig beskriv, gärna i punktform.*

  



Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

16. Har din kommun fått stöd (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet, ekonomiska bidrag
osv.) av Folkhälsomyndigheten i arbetet med folkhälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat er kommun fått stöd av Folkhälsomyndigheten i arbetet med
folkhälsa, och får därför följande två frågor. Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

17. Inom vilket område har din kommun fått stöd av Folkhälsomyndigheten?*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

18. I vilken utsträckning har stödet från Folkhälsomyndigheten motsvarat din kommuns
förväntningar och behov?

Var vänlig beskriv vad stödet har bestått av och i vilken utsträckning det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

 



Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

19. Har din kommun fått stöd av Länsstyrelsen (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet, utbildning, samordning,
ekonomiska bidrag osv.) i arbetet med folkhälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att er kommun fått stöd av Länsstyrelsen i arbetet med folkhälsa, och
får därför följande två frågor. Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

20. Inom vilket område har din kommun fått stöd av Länsstyrelsen?*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

21. I vilken utsträckning har stödet från Länsstyrelsen motsvarat din kommuns förväntningar
och behov?

Var vänlig beskriv vad stödet har bestått av och i vilken utsträckning det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

 



Stöd från landstinget/regionen i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

22. Har din kommun fått stöd (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet, ekonomiska bidrag
osv.) av landstinget/regionen i arbetet med folkhälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att er kommun fått stöd av landstinget/regionen i arbetet med
folkhälsa, och får därför följande två frågor. Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Stöd från landstinget/regionen i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

23. Inom vilket område har din kommun fått stöd av landstinget/regionen?*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

24. I vilken utsträckning har stödet från landstinget/regionen motsvarat din kommuns
förväntningar och behov?

Var vänlig beskriv vad stödet har bestått av och i vilken utsträckning det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

 



Utvecklingspotential

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

De viktigaste förutsättningarna
I störst behov av utveckling 

(förbättringsområden)

Tillgång till resurser
(avseende ekonomi
och personal)

Kunskap om
folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer

Kunskap om metoder
och strategier på
folkhälsoområdet

Tillgång till data på
regional och lokal
nivå om
folkhälsoläget och
folkhälsans
bestämningsfaktorer

25. Vilka av följande interna aspekter inom din kommun är
a) de viktigaste förutsättningarna, respektive
b) i störst behov av utveckling
för att kommunen ska uppnå ett välfungerande tvärsektoriellt arbete och nå målen för
folkhälsoarbetet?

Välj upp till fem alternativ i kolumnen "de viktigaste förutsättningarna", och upp till fem alternativ
i kolumnen "i störst behov av utveckling":

*

 



Tillgång till indikatorer
och data på regional
och lokal nivå som
gör det möjligt att följa
skillnader i hälsa
mellan grupper på
grund av t.ex. kön,
socioekonomiska
faktorer, ålder,
geografi, utländsk
bakgrund,
funktionsnedsättning

Kompetens om hur
kommunen bedriver
ett tvärsektoriellt
arbete med
folkhälsofrågor

Prioriteringen av
arbetet hos den
politiska ledningen

Förankringen av
arbetet hos berörda
chefer

Förankringen av
arbetet hos
medarbetare

Samverkan inom
organisationen

Annat

De viktigaste förutsättningarna
I störst behov av utveckling 

(förbättringsområden)

 



De viktigaste förutsättningarna
I störst behov av utveckling

(förbättringsområden)

Samverkan med andra
lokala och regionala
aktörer

Dialog med berörda
brukare/medborgare/det
civila samhället

Stöd från SKL

Stöd från
landstinget/regionen

Stöd från statliga
myndigheter/den
nationella nivån

Lagstiftning som
möjliggör att uppnå de
uppsatta målen för
folkhälsoarbetet

Annat

26. Vilka av följande externa aspekter är
a) de viktigaste förutsättningarna, respektive
b) i störst behov av utveckling
för att kommunen ska uppnå ett välfungerande tvärsektoriellt folkhälsoarbete och nå målen för
folkhälsoarbetet?

Välj upp till tre alternativ i kolumnen "de viktigaste förutsättningarna", och upp till tre alternativ i
kolumnen "i störst behov av utveckling": 

*

 



Avslutande kommentarer

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

27. Avslutningsvis, finns det något som du vill nämna för att komplettera svaren ovan eller annat
som du skulle vilja förmedla till Kommissionen för jämlik hälsa angående arbetet med folkhälsa
och jämlik hälsa i din kommun?

 



Klicka på "Klar" för att slutföra enkäten och skicka dina svar.

Tack för din medverkan!

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - kommuner

 



Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät!

I enkäten ställs frågor rörande styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken. Enkäten går ut till alla
kommuner och landsting/regioner i Sverige. Syftet med enkäten är att få uppdaterad kunskap om hur
det lokala och regionala folkhälsoarbetet och arbetet med jämlik hälsa styrs, organiseras, stöds och
följs upp. Resultaten av enkäten kommer att utgöra ett underlag för Kommissionen för jämlik hälsas
analys och eventuella förslag kring styrningen och uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken.
För mer information om folkhälsopolitiken, se: Folkhälsans övergripande mål och målområden

Enkäten består av frågor på följande områden:
· Mål och prioriteringar och koppling till den nationella folkhälsopolitiken
· Uppföljning
· Organisering av arbetet
· Stöd i folkhälsoarbetet
· Utvecklingspotential

Enkäten består i huvudsak av frågor med fasta svarsalternativ, vissa dock med möjlighet att komplettera
svaren med löpande text. Vissa frågor handlar om folkhälsa generellt (inkl. aspekter av jämlik hälsa) och
vissa fokuserar specifikt på jämlik hälsa. Du besvarar enkäten i ditt landstings/din regions namn och för
vissa frågor kan du komma att behöva konsultera andra i din organisation.

Era kunskaper och erfarenheter är mycket viktiga för vårt arbete och vi skulle vara tacksamma om du
tar dig tid att besvara denna enkät så utförligt som möjligt. Hela enkäten behöver inte besvaras vid
samma tillfälle, det är möjligt påbörja och återkomma vid ett senare tillfälle för att avsluta. Enkätsvaren
registreras inte hos oss förrän alla frågor besvarats och du har skickat in svaren genom att klicka ”klar”
på sista sidan. Dina svar sparas genom att klicka "nästa" i slutet av varje sida. Använd knapparna
"bakåt" och "nästa" för att röra dig mellan enkätens sidor, inte webbläsarens bakåt- och framåtpilar.
Sista datum för att besvara enkäten är den 9 maj 2016.

För frågor om enkäten var vänlig kontakta: 
Helena Månsson: helena.mansson@regeringskansliet.se
Petra Mårselius: petra.marselius@regeringskansliet.se

För mer information om Kommissionen för jämlik hälsa, se: www.kommissionjamlikhalsa.se

Enkätens syfte och innehåll

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
http://www.kommissionjamlikhalsa.se


Bakgrundsinformation

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

1. Landstingets/regionens namn*

2. Befattning för dig som besvarar enkäten*

Annat - beskriv gärna

3. Hur benämns / i vilken kontext bedrivs ert arbete med folkhälsa / jämlik hälsa?
Välj den eller de benämningar som bäst beskriver arbetet i ditt landsting/din region. Flera val är
möjliga.

*

Folkhälsoarbete

Jämlik hälsa

Socialt hållbar utveckling

Regional utveckling och tillväxt

Annat

 



Klicka här för att se det övergripande folkhälsopolitiska målet och de 11 målområdena

Mål och prioriteringar och koppling till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

4. I vilken utsträckning har den nationella folkhälsopolitiken underlättat att bedriva
folkhälsoarbete i ditt landsting/din region?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

5. I vilken utsträckning används det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken i
planeringen av ditt landstings/din regions folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

6. I vilken utsträckning används folkhälsopolitikens 11 målområden i  planeringen av ditt
landstings/din regions folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/


7. I vilken utsträckning används det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken i
uppföljningen av ditt landstings/din regions folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

8. I vilken utsträckning används folkhälsopolitikens 11 målområden i  uppföljningen av ditt
landstings/din regions folkhälsoarbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

9. I vilken utsträckning är jämlik hälsa ett mål eller en prioriterad fråga i ditt landsting/din region?*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att jämlik hälsa i någon utsträckning är ett mål eller en prioriterad
fråga i ditt landsting/din region, och får därför följande fråga. Övriga svaranden slussas vidare till nästa
avsnitt.

Mål och prioriteringar och kopplingar till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

Var vänlig beskriv den/de satsningar som har gjorts (gärna i punktform):

10. Har några särskilda strategiska satsningar på övergripande eller policynivå gjorts i ditt
landsting/din region med fokus på jämlik hälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Förklaringar av begrepp:
Folkhälsoläget = information om hur folkhälsan i termer av t.ex. medellivslängd, dödlighet och
självskattad hälsa ser ut i landstinget/regionen.
Folkhälsans bestämningsfaktorer = information om hur de livsvillkor (t.ex. en persons utbildning,
situation på arbetsmarknaden, boende- och närmiljö, möjligheter till inflytande) och levnadsvanor (t.ex.
kost, motion, bruk av alkohol, narkotika och tobak) som påverkar individers hälsa ser ut i
landstinget/regionen.

Uppföljning

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

11. I vilken utsträckning följs folkhälsoläget och folkhälsans bestämningsfaktorer upp på ett
samlat sätt med indikatorer i ditt landsting/din region?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att folkhälsan och dess bestämningsfaktorer i någon
utsträckning följs upp på ett samlat sätt med indikatorer i ditt landsting/din region, och får därför följande
fråga. Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Uppföljning

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

12. I vilken utsträckning kan de indikatorer ni använder för att följa upp folkhälsoläget och
folkhälsans bestämningsfaktorer brytas ner (t.ex. efter kön, socioekonomiska faktorer, ålder,
geografi, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning) för att belysa ojämlikhet i hälsa?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Förklaring av begrepp:
Med ett tvärsektoriellt arbetssätt menas att man samarbetar mellan olika politikområden/förvaltningar
och att insatser görs på en bredd av områden för att nå målen för – i detta fall - folkhälsoarbetet.

Organisering av arbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

13. I vilken utsträckning arbetar ni på ett tvärsektoriellt sätt med folkhälsofrågor i ditt
landsting/din region?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att ni i någon utsträckning arbetar tvärsektoriellt med
folkhälsofrågor i ditt landsting/din region, och får därför följande fråga. Övriga svaranden slussas vidare
till nästa avsnitt.

Organisering av arbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

14. Hur är det tvärsektoriella arbetet organiserat? Var vänlig beskriv, gärna i punktform.*

 



Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

15. Har ditt landsting/din region fått stöd (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet, ekonomiska bidrag
osv.) av Folkhälsomyndigheten i arbetet med folkhälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att ditt landsting/din region fått stöd av Folkhälsomyndigheten i
arbetet med folkhälsa, och får därför följande två frågor. Övriga svaranden slussas vidare till nästa
avsnitt.

Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

16. Inom vilket område har ditt landsting/din region fått stöd av Folkhälsomyndigheten?*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

17. I vilken utsträckning har stödet från Folkhälsomyndigheten motsvarat ditt landstings/din
regions förväntningar och behov?

Var vänlig beskriv vad stödet har bestått av och i vilken utsträckning det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

 



Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

18. Har ditt landsting/din region fått stöd av Länsstyrelsen (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan
och dess bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet, utbildning,
samordning, ekonomiska bidrag osv.) i arbetet med folkhälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att ditt landsting/din region fått stöd av Länsstyrelsen i arbetet med
folkhälsa, och får därför följande två frågor. Övriga svaranden slussas vidare till nästa avsnitt.

Statligt stöd i folkhälsoarbetet

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

19. Inom vilket område har ditt landsting/din region fått stöd av Länsstyrelsen?*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

20. I vilken utsträckning har stödet från Länsstyrelsen motsvarat ditt landstings/din regions
förväntningar och behov?

Var vänlig beskriv vad stödet har bestått av och i vilken utsträckning det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

 



Utvecklingspotential

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

De viktigaste förutsättningarna
I störst behov av utveckling 

(förbättringsområden)

Tillgång till resurser
(avseende ekonomi och
personal)

Kunskap om folkhälsan
och dess
bestämningsfaktorer

Kunskap om metoder
och strategier på
folkhälsoområdet

Tillgång till data på
regional och lokal nivå
om folkhälsoläget och
folkhälsans
bestämningsfaktorer

Tillgång till indikatorer
och data på regional
och lokal nivå som gör
det möjligt att följa
skillnader i hälsa mellan
grupper på grund av
t.ex. kön,
socioekonomiska
faktorer, ålder, geografi,
utländsk bakgrund,
funktionsnedsättning

21. Vilka av följande interna aspekter inom ditt landsting/din region är
a) de viktigaste förutsättningarna, respektive
b) i störst behov av utveckling
för att landstinget/regionen ska uppnå ett välfungerande tvärsektoriellt arbete och nå målen för
folkhälsoarbetet?

Välj upp till fem alternativ i kolumnen "de viktigaste förutsättningarna", och upp till fem alternativ
i kolumnen "i behov av utveckling"

*

 



Kompetens om
hur landstinget/regionen
bedriver
ett tvärsektoriellt arbete
med folkhälsofrågor

Prioriteringen av arbetet
hos den politiska
ledningen

Förankringen av arbetet
hos berörda chefer

Förankringen av arbetet
hos medarbetare

Samverkan inom
organisationen

Annat

De viktigaste förutsättningarna
I störst behov av utveckling 

(förbättringsområden)

De viktigaste förutsättningarna
I störst behov av utveckling

(förbättringsområden)

Samverkan med andra
lokala och regionala
aktörer

Dialog med berörda
brukare/medborgare/det
civila samhället

Stöd från SKL

Stöd från statliga
myndigheter/den
nationella nivån

Lagstiftning som
möjliggör att uppnå de
uppsatta målen för
folkhälsoarbetet

Annat

22. Vilka av följande externa aspekter är
a) de viktigaste förutsättningarna, respektive
b) i störst behov av utveckling
för att landstinget/regionen ska uppnå ett välfungerande tvärsektoriellt folkhälsoarbete och nå
målen för folkhälsoarbetet?

Välj upp till tre alternativ i kolumnen "de viktigaste förutsättningarna", och upp till tre alternativ i
kolumnen "i störst behov av utveckling"

*

 



Avslutande kommentarer

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

23. Avslutningsvis, finns det något som du vill nämna för att komplettera svaren ovan eller annat
som du skulle vilja förmedla till Kommissionen för jämlik hälsa angående arbetet med folkhälsa
och jämlik hälsa i din kommun?

 



Klicka på "Klar" för att slutföra enkäten och skicka dina svar.

Tack för din medverkan!

Enkät Kommissionen för jämlik hälsa - landsting/regioner

 



Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät!

Syftet med enkäten är att få uppdaterad kunskap om länsstyrelsernas arbete i förhållande till
folkhälsopolitiken och dess övergripande mål och 11 målområden. Enkäten går ut till samtliga
länsstyrelser i Sverige. Resultaten  kommer att utgöra ett underlag för den analys och de förslag kring
styrningen och uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken som Kommissionen för jämlik hälsa
arbetar med.  

Enkäten består av frågor på följande områden:
- Organisering av arbetet
- Mål och prioriteringar
- Uppföljning
- Stöd i arbetet
- Utvecklingspotential

Enkäten består i huvudsak av frågor med fasta svarsalternativ, vissa dock med möjlighet att komplettera
svaren med löpande text. Några frågor handlar om folkhälsa generellt (inkl. aspekter av jämlik hälsa)
och några fokuserar specifikt på jämlik hälsa. Du besvarar enkäten i din myndighets namn och för vissa
frågor kan du komma att behöva konsultera andra i din organisation.

Era kunskaper och erfarenheter är mycket viktiga för vårt arbete och vi skulle vara tacksamma om du
tar dig tid att besvara denna enkät så utförligt som möjligt. Hela enkäten behöver inte besvaras vid
samma tillfälle, det är möjligt påbörja enkäten och återkomma vid ett senare tillfälle för att avsluta.
Enkätsvaren registreras inte hos oss förrän alla frågor besvarats och du har skickat in svaren genom att
klicka ”klar” på sista sidan. Dina svar sparas genom att klicka "nästa" i slutet av varje sida. Använd
knapparna "bakåt" och "nästa" för att röra dig mellan enkätens sidor, inte webbläsarens bakåt- och
framåtpilar.

Sista datum för att besvara enkäten är den 8 september 2016.

För frågor om enkäten, och om ni behöver en utskrift av era svar, var vänlig kontakta:
Helena Månsson: helena.mansson@regeringskansliet.se
Petra Mårselius: petra.marselius@regeringskansliet.se

För mer information om Kommissionen för jämlik hälsa, klicka här.

Enkätens syfte och innehåll

Enkät länsstyrelser

 

http://kommissionjamlikhalsa.se/sv/


För mer information om folkhälsopolitiken, klicka här.

Tack på förhand för er medverkan!

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/


Bakgrundsinformation

Enkät länsstyrelser

1. Länsstyrelsens namn*

2. Befattning för dig som besvarar enkäten*

3. Hur organiseras arbetet med folkhälsofrågor, inkl. arbetet med ANDT-frågor, vid
Länsstyrelsen?
Var vänlig beskriv kortfattat organisering och, om möjligt, uppskattad omfattning av arbetet.

*

 



Mål och prioriteringar och koppling till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät länsstyrelser

 



I mycket stor
utsträckning

I ganska stor
utsträckning

I ganska liten
utsträckning Inte alls Vet ej

Det övergripande
målet att skapa
samhälleliga
förutsättningar för en
god hälsa på lika
villkor för hela
befolkningen

Det långsiktiga målet
att sluta de
påverkbara
hälsoklyftorna inom
en generation

Delaktighet och
inflytande i samhället

Ekonomiska och
sociala förutsättningar

Barns och ungas
uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande
hälso- och sjukvård

Skydd mot
smittspridning

Sexualitet och
reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och
livsmedel

Alkohol, narkotika,
dopning, tobak och
spel

4. I vilken utsträckning har Länsstyrelsen under perioden 2011-2016 arbetat med följande
områden inom folkhälsopolitiken?

*

5. Vad har arbetet på de områden som nämnts ovan mer konkret bestått i (t.ex. stöd till
kommuner, landsting, regioner eller andra aktörer i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet, utbildning,
samordning, ekonomiska bidrag osv.)?
Beskriv gärna i punktform.

*

 



6. På vilket sätt har Länsstyrelsen under perioden 2011-2016 verkat för att det av riksdagen
fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom Länsstyrelsens
arbete med bl. a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak? Var
vänlig beskriv kortfattat, gärna i punktform.

*

7. Vilka är Länsstyrelsens främsta samarbetspartners när det gäller folkhälsofrågor?
Var vänlig beskriv kortfattat vilka era främsta samarbetspartners är samt om det är någon av
aktörerna (inkl. Länsstyrelsen själv) som har en särskilt framträdande och/eller samordnande
roll i folkhälsoarbetet i länet.

*

8. I vilken utsträckning är jämlik hälsa ett mål i Länsstyrelsens interna styrdokument?*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att jämlik hälsa i någon utsträckning är ett mål i Länsstyrelsens
interna styrdokument, och får därför följande fråga.

Mål och prioriteringar och kopplingar till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät länsstyrelser

Om ja, var vänlig beskriv den/de satsningar som har gjorts (gärna i punktform):

9. Har några särskilda satsningar med fokus på jämlik hälsa gjorts av Länsstyrelsen under
perioden 2011-2016?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Förklaringar av begrepp:
Folkhälsoläget = information om hur folkhälsan i termer av t.ex. medellivslängd, dödlighet och
självskattad hälsa ser ut i länet.
Folkhälsans bestämningsfaktorer = information om hur de livsvillkor (t.ex. en persons utbildning,
situation på arbetsmarknaden, boende- och närmiljö, möjligheter till inflytande) och levnadsvanor (t.ex.
kost, motion, bruk av alkohol, narkotika och tobak) som påverkar individers hälsa ser ut i länet.

Uppföljning

Enkät länsstyrelser

10. I vilken utsträckning följs folkhälsoläget och folkhälsans bestämningsfaktorer upp på ett
samlat sätt med indikatorer av Länsstyrelsen?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att folkhälsoläget och folkhälsans bestämningsfaktorer i någon
utsträckning följs upp på ett samlat sätt med indikatorer av Länsstyrelsen, och får därför följande fråga.

Uppföljning

Enkät länsstyrelser

11. I vilken utsträckning kan de indikatorer ni använder för att följa upp folkhälsoläget och
folkhälsans bestämningsfaktorer brytas ner (t.ex. efter kön, socioekonomiska faktorer, ålder,
geografi, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning) för att belysa ojämlikhet i hälsa?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

  



2014 slogs Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet samman och bildade
Folkhälsomyndigheten.

Stöd från Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet

Enkät länsstyrelser

12. Har Länsstyrelsen fått stöd (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet osv.) från, eller
samarbetat med, Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet i arbetet med folkhälsa?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att Länsstyrelsen fått någon form av stöd från eller samarbetat med
Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet och får därför följande två frågor.

Stöd från Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet

Enkät länsstyrelser

13. Inom vilket eller vilka områden har Länsstyrelsen fått stöd från eller samarbetat med
Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet?

*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

14. I vilken utsträckning har stödet från eller samarbetet med
Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet motsvarat Länsstyrelsens förväntningar och behov?
Var vänlig beskriv vad stödet eller samarbetet har bestått av och hur det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

  



Utvecklingspotential

Enkät länsstyrelser

Fungerar bra
som det är

Det finns ett visst
behov av
utveckling

Det finns ett stort
behov av
utveckling Ej relevant Vet ej

Tillgång till resurser
(avseende ekonomi och
personal)

Kunskap om folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer
och om hur Länsstyrelsens
arbete relaterar till dessa

Kunskap om metoder och
strategier på
folkhälsoområdet

Kunskap om jämlik hälsa

Tillgång till data på regional
och lokal nivå om
folkhälsoläget och
folkhälsans
bestämningsfaktorer

Tillgång till data på regional
och lokal nivå som gör det
möjligt att följa skillnader i
hälsa mellan grupper på
grund av t.ex. kön,
socioekonomiska faktorer,
ålder, geografi, utländsk
bakgrund,
funktionsnedsättning

Uppdrag från regeringen
som rör folkhälsa och/eller
jämlik hälsa

15. Vilka av följande aspekter rörande Länsstyrelsens arbete fungerar bra och vilka behöver
utvecklas för att myndigheten på bästa sätt ska kunna bidra till att uppfylla målen för
folkhälsopolitiken och bidra till en jämlik hälsa?

*

 



Prioriteringen av arbetet
med frågor som rör
folkhälsa av chefer

Förankringen av arbetet
med frågor som rör
folkhälsa hos medarbetare

Samverkan inom
Länsstyrelsen kring frågor
som rör folkhälsa

Stöd från och samarbete
med Folkhälsomyndigheten
vad gäller kunskap om
folkhälsan, dess
bestämningsfaktorer och
om metoder och strategier
på folkhälsområdet

Samverkan mellan
myndigheter kring
folkhälsofrågor

Samverkan med
landstinget kring
folkhälsofrågor

Samverkan med
kommunerna i länet kring
folkhälsofrågor

Samverkan med andra
aktörer (t.ex.
civilsamhället och
näringslivet) i frågor kring
folkhälsofrågor

Fungerar bra
som det är

Det finns ett visst
behov av
utveckling

Det finns ett stort
behov av
utveckling Ej relevant Vet ej

16. När det gäller de områden som du ovan har angett är i behov av utveckling: ge gärna
konkreta exempel på tänkbara utvecklingsinsatser.

17. Avslutningsvis, finns det något som du vill nämna för att komplettera svaren ovan eller annat
som du skulle vilja förmedla till Kommissionen för jämlik hälsa angående arbetet med folkhälsa
och jämlik hälsa inom Länsstyrelsen?

 



Klicka på "Klar" för att slutföra enkäten och skicka dina svar.

Tack för din medverkan!

Enkät länsstyrelser

 



Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät! 

I denna enkät ställs frågor rörande myndighetens arbete med koppling till folkhälsopolitiken. Enkäten går
ut till cirka 40 myndigheter som har bedömts som särskilt relevanta för att nå det övergripande målet för
folkhälsopolitiken och för att uppnå en jämlik hälsa. 

Syftet med enkäten är att få uppdaterad kunskap om myndigheternas arbete i förhållande till
folkhälsopolitiken och dess övergripande mål och 11 målområden. Resultaten kommer att utgöra ett
underlag för den analys och de förslag kring styrningen och uppföljningen av den nationella
folkhälsopolitiken som Kommissionen för jämlik hälsa arbetar med.

Enkäten består av frågor på följande områden:
- Mål och prioriteringar
- Stöd i arbetet
- Utvecklingspotential

Enkäten består i huvudsak av frågor med fasta svarsalternativ, vissa dock med möjlighet att komplettera
svaren med löpande text. Några frågor handlar om folkhälsa generellt (inkl. aspekter av jämlik hälsa)
och några fokuserar specifikt på jämlik hälsa. Du besvarar enkäten i din myndighets namn och för vissa
frågor kan du komma att behöva konsultera andra i din organisation.

Era kunskaper och erfarenheter är mycket viktiga för vårt arbete och vi skulle vara tacksamma om du
tar dig tid att besvara denna enkät så utförligt som möjligt. Hela enkäten behöver inte besvaras vid
samma tillfälle, det är möjligt påbörja enkäten och återkomma vid ett senare tillfälle för att avsluta.
Enkätsvaren registreras inte hos oss förrän alla frågor besvarats och du har skickat in svaren genom att
klicka ”klar” på sista sidan. Dina svar sparas genom att klicka "nästa" i slutet av varje sida. Använd
knapparna "bakåt" och "nästa" för att röra dig mellan enkätens sidor, inte webbläsarens bakåt- och
framåtpilar.

Sista datum för att besvara enkäten är den 8 september 2016.

För frågor om enkäten, och om du behöver en utskrift av dina svar, var vänliga kontakta:
Helena Månsson: helena.mansson@regeringskansliet.se
Petra Mårselius: petra.marselius@regeringskansliet.se

För mer information om Kommissionen för jämlik hälsa, klicka här. 

Enkätens syfte och innehåll

Enkät myndigheter

 

http://kommissionjamlikhalsa.se/sv/


För mer information om folkhälsopolitiken, klicka här.

Tack på förhand för er medverkan!

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/


Bakgrundsinformation

Enkät myndigheter

1. Myndighetens namn*

2. Befattning för dig som besvarar enkäten*

 



Klicka här för att se det övergripande folkhälsopolitiska målet och de 11 målområdena

Mål och prioriteringar och koppling till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät myndigheter

3. I vilken utsträckning har den nationella folkhälsopolitiken underlättat för myndigheten att
arbeta med folkhälsorelaterade frågor?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

4. Planering: I vilken utsträckning används det övergripande nationella målet för
folkhälsopolitiken i planeringen av myndighetens arbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

5. Planering: I vilken utsträckning används folkhälsopolitikens 11 målområden i planeringen av
myndighetens arbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/


6. Uppföljning: I vilken utsträckning används det övergripande nationella målet för
folkhälsopolitiken i uppföljningen av myndighetens arbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

7. Uppföljning: I vilken utsträckning används folkhälsopolitikens 11 målområden i uppföljningen
av myndighetens arbete?

*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

Om ja, var vänlig beskriv detta/dessa uppdrag kortfattat:

8. Har myndigheten haft något regeringsuppdrag inom ramen för folkhälsopolitiken under
perioden 2011-2016?

*

Ja

Nej

Vet ej

9. I vilken utsträckning är jämlik hälsa ett mål i myndighetens interna styrdokument?*

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att jämlik hälsa i någon utsträckning är ett mål i myndighetens
interna styrdokument, och får därför följande fråga.

Mål och prioriteringar och kopplingar till den nationella folkhälsopolitiken

Enkät myndigheter

Om ja, var vänlig beskriv den/de satsningar som har gjorts (gärna i punktform):

10. Har några särskilda satsningar med fokus på jämlik hälsa gjorts av myndigheten under
perioden 2011-2016?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



2014 slogs Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet samman och bildade
Folkhälsomyndigheten.

Stöd från Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet

Enkät myndigheter

11. Har myndigheten fått stöd (i form av t.ex. kunskap om folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer, statistik, metoder och strategier i folkhälsoarbetet osv.) från, eller
samarbetat med, Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet i arbetet med
folkhälsorelaterade frågor?

*

Ja

Nej

Vet ej

 



Du har på föregående fråga svarat att myndigheten fått någon form av stöd från eller samarbetat med
Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet och får därför följande två frågor.

Stöd från Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet

Enkät myndigheter

12. Inom vilket eller vilka områden har myndigheten fått stöd från eller samarbetat med
Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet?

*

Det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Det långsiktiga målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

13. I vilken utsträckning har stödet från eller samarbetet med
Folkhälsomyndigheten/Folkhälsoinstitutet motsvarat din myndighets förväntningar och behov?

Var vänlig beskriv vad stödet eller samarbetet har bestått av och hur det har motsvarat era
förväntningar och behov.

*

 



Utvecklingspotential

Enkät myndigheter

Fungerar bra som
det är

Det finns ett visst
behov av
utveckling

Det finns ett stort
behov av
utveckling Ej relevant Vet ej

Tillgång till resurser
(avseende ekonomi
och personal)

Kunskap om
folkhälsan och dess
bestämningsfaktorer
och om hur
myndighetens arbete
relaterar till dessa

Kunskap om metoder
och strategier på
folkhälsoområdet

Kunskap om jämlik
hälsa

Uppdrag från
regeringen som rör
folkhälsa och/eller
jämlik hälsa

Prioritering av arbetet
med frågor som rör
folkhälsa av chefer

Förankringen av
arbetet med frågor
som rör folkhälsa hos
medarbetare

Samverkan inom
myndigheten kring
frågor som rör
folkhälsa

14. Vilka av följande aspekter rörande myndighetens arbete fungerar bra och vilka behöver
utvecklas för att myndigheten på bästa sätt ska kunna bidra till att uppfylla målen för
folkhälsopolitiken och bidra till en jämlik hälsa?

*

 



Stöd från/samarbete
med
Folkhälsomyndigheten
vad gäller kunskap om
folkhälsan, dess
bestämningsfaktorer
och om metoder och
strategier på
folkhälsområdet

Samverkan mellan
myndigheter kring
folkhälsofrågor

Samverkan med
andra aktörer kring
folkhälsofrågor

Fungerar bra som
det är

Det finns ett visst
behov av
utveckling

Det finns ett stort
behov av
utveckling Ej relevant Vet ej

15. När det gäller de områden som du ovan har angett är i behov av utveckling: ge gärna
konkreta exempel på tänkbara utvecklingsinsatser.

16. Avslutningsvis, finns det något som du vill nämna för att komplettera svaren ovan eller annat
som du skulle vilja förmedla till Kommissionen för jämlik hälsa angående arbetet med folkhälsa
och jämlik hälsa inom myndigheten?

 



Klicka på "Klar" för att slutföra enkäten och skicka dina svar.

Tack för din medverkan!

Enkät myndigheter



 www.kommissionjamlikhalsa.se
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