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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Med en ökad medellivslängd och en minskning av förtida dödlighet betraktas 

hälsan som god bland befolkningen i Sverige. Det finns dock ett behov av att adressera 

insatser mot exempelvis psykisk ohälsa, ojämlikhet i hälsa, kostvanor och stillasittande. 

Regeringen har publicerat en omfattande nationell folkhälsoproposition, men det finns en 

kunskapslucka beträffande partiernas egna konkreta visioner och arbete inom folkhälsan.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka riksdagspartiernas visioner och arbete inom olika 

folkhälsoområden.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ studiedesign och hade ett induktivt synsätt. 

Data samlades in med ett frågeformulär och sju av åtta partier svarade på frågorna. Det 

insamlade materialet analyserades med inspiration av Giorgis kvalitativa analys.  

Resultat: Resultatet visade en bredd av visioner och arbetsinsatser. Partiernas idéer och 

verksamhet berörde främst hälso- och sjukvårdssektorn. De vill se tydligare uppdrag, ökad 

tillgänglighet och fokus på förebyggande interventioner. När det gäller skolan vill de arbeta 

med insatser för elevhälsan, mer idrottstimmar samt sex- och samlevnadsundervisning. 

Därutöver vill de genomföra olika samhälliga insatser. 

Slutsats: Utöver partiernas visioner vill de arbeta med folkhälsa genom att bedriva 

folkhälsopolitik, stödja insatser, utreda och utveckla handlingsplaner samt utöka kunskaps-

insatser. 

 

 

Nyckelord: folkhälsa, förebyggande, hälsofrämjande, riksdagspartier, kvalitativ undersökning



ABSTRACT 

Background: With an increasing life expectancy and a reduction of premature mortality, 

health is considered good among the Swedish population. Nevertheless, there is a need of 

addressed interventions against mental illness, inequality in health, eating habits and 

sedentary, for example. The Swedish government has published a wide-ranging national 

public health policy, but there is a gap in knowledge regarding the political parties concrete 

visions and work in the fields of public health. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate visions and work among Swedish 

political parties in various fields of public health.  

Method: The study was conducted with a qualitative study design and had an inductive 

approach. Data was collected by a questionnaire and seven out of eight parties answered. 

Collected material was analyzed with inspiration from Giorgis qualitative analysis. 

Results: The result displayed a wide spectrum of visions and efforts. The parties ideas and 

efforts were mostly containing the healthcare sector. They want to see clearer commitments, 

accessibility and focus on preventive interventions. Regarding school they intend to focus 

their efforts on student health and increase the rate of sports and sex education. In addition, 

they want a variety of community interventions to be performed. 

Conclusion: Besides their visions, the political parties want to tackle public health issues by 

practicing politics, support interventions, research and develop policies and amplify 

knowledge efforts. 

 

 

Keywords: public health, health prevention, health promotion, Swedish political parties, 
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BAKGRUND 

Inom folkhälsa finns en intention om att arbeta befolkningsinriktat med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser för att värna om befolkningens hälsa (WHO, 1998). Folkhälsa 

innefattar flera bestämningsfaktorer likt bland annat levnadsvanor, livsvillkor, 

samhällsstrukturer, hälsosystem och miljöer, vilket innebär att det är uttryckligen mer än 

individens eget hälsobeteende och handlingar som ligger till grund för dennes mående 

(Ejlertsson & Andersson, 2009; WHO 1998). Genom kunskaper om samspelet mellan 

bestämningsfaktorer och hälsa kan policyn samt interventioner ta form i arbetet för en bättre 

hälsa bland befolkningen (WHO, 1998).  

 

Följande avsnitt avses klargöra hur folkhälsan ter sig i Sverige, inom vilka områden 

utvecklingen inte är lika positiv och hur folkhälsopolitiken bedrivs. Därefter presenteras 

ramverk adekvat för forskningsfrågan innan problemformulering och syfte avslutar 

bakgrunden. 

 

 

Lägesbild av folkhälsan i Sverige  

Folkhälsan i Sverige kan betraktas som god både ur ett globalt perspektiv och i flera andra 

avseenden. Exempelvis sker en utvecklig där medellivslängden ökar, vilket betyder att en 

förtida dödlighet minskar inom vissa områden, och vad gäller självskattad hälsa är det fler 

som skattar den som god (Folkhälsomyndigheten, 2017a). Trots detta finns det områden där 

utvecklingen inte är lika gynnsam. 

 

Psykisk ohälsa  

Psykiska besvär och sjuklighet debuterar i störst utsträckning under barn- och tonårstiden och 

enligt årlig granskning uppger allt fler unga att de besväras av oro, ångest samt nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Nationell samordnare inom området psykisk ohälsa, 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2017a). Utöver puberteten som kan medföra riskfaktorer likt 

biologisk och social mognad, samt en samtida ungdomskultur, som inte alltid sammanfaller 

gynnsamt påverkas det psykiska välbefinnandet även av föräldrarnas sociala status och den 

psykosociala miljön i skolan (Patton & Viner, 2007; Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor [MUFC], 2015).  
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Även om psykisk ohälsa framträder redan i unga år är depression och självmord vanligare 

bland de äldre i befolkningen. Det framkommer att ungefär en äldre person tar sitt liv per dag 

medan bland unga är det en person per vecka. Bland landstingen svarade omkring hälften att 

de inte har någon specialiserad vård för äldre med nedsatt psykisk hälsa (SVT, 2018). I en 

studie av Wiktorsson, Runeson, Skoog, Östling och Waern (2010) undersöktes bakom-

liggande orsaker till varför äldre försöker begå självmord och resultatet visade på att faktorer 

som att leva ensam, upplevelse av hopplöshet, depression och tidigare psykiatrisk behandlig 

har en påverkan.  

 

Ojämlik hälsa  

Under det senaste decenniet har den sociala gradienten i hälsa blivit större, vilket innebär att 

människors hälsa påverkas i högre grad av dennes socioekonomiska position. Individer med 

förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå är i större utsträckning drabbade av 

ohälsa än de med eftergymnasial utbildning. Denna skillnad mäts bland annat i 

medellivslängd och självskattad hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017a). 

 

Ojämlikhet i hälsan kan även kopplas samman med hälsolitteracitet. I en utvärderingsrapport 

av ett samhällsorienterat program för nyanlända bedömdes 67 procent av deltagarna ha 

begränsade kunskaper beträffande att få tag på, förstå, värdera och använda information 

rörande hälsa (Wångdahl & Al-Adhami, 2016). En lägre hälsolitteracitet innebär utöver lägre 

kunskaper en ökad ohälsa (Dewalt, Berkman, Sheridan, Lohr & Pigone, 2004). 

 

Kost och motion 

Det finns en alarmerande rapport om levnadsvanor i Norden och det framkommer att en 

ökning sker gällande ohälsosamma kostvanor samt att det är idag nästan lika vanligt att vara 

överviktig som normalviktig. Denna negativa trend förekommer främst hos familjer med lägre 

socioekonomisk status (Nordic Council of Ministers, 2016).  

 

Gällande stillasittande fritid är svenska vuxna mer aktiva och ägnar mindre tid åt skärmtid 

medan andelen inaktiva barn är högre i Sverige jämfört med övriga nordiska länder (Nordic 

Council of Ministers, 2016). Med en ökad fysisk aktivitet i vardagen kan flera kroniska 

sjukdomar, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och diabetes förebyggas 

(Warburton, Nicol & Bredin, 2006). Samtidigt kan rörelse även inverka positivt på ett 

psykiskt välbefinnande (Faskunger, 2013).  
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Alkohol, narkotika, doping och tobak [ANDT] 

ANDT är ett område som det arbetas aktivt inom och som har en nationell strategi som i 

nuläge sträcker sig över 2016-2020. Målområden som lyfts är att minska tillgången till 

ANDT, att andelen som utvecklar skadligt bruk ska minska, att andelen barn och unga som 

börjar bruka någon form av ANDT ska minska och att tillgänglighet av stöd samt vård ska öka 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). Angående riskkonsumtion av alkohol och dagligt rökande 

sker det idag en minskning generellt bland befolkningen. Däremot konstateras det att det sker 

en ökning av alkoholkonsumtionen bland äldre (Folkhälsomyndigheten, 2017a).  

 

Sex och samlevnad 

Inom den föregående folkhälsopropositionen fanns det ett målområde som berörde sexualitet 

och reproduktiv hälsa. Det framgick att sexuell hälsa bör främjas genom att exempelvis 

erbjuda ungdomar tillgång till upplysning och rådgivning (Prop. 2007/08:110). Enligt 51 

procent av unga i åldrarna 16 till 29 har sex- och samlevnadsundervisningen i skola inte 

bidragit till tillräckliga kunskaper för att kunna vårda sin egen sexuella hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2017c). 

 

Sex och samlevnad är ett obligatoriskt skolmoment sedan år 1955 och rektorerna ansvarar för 

att det preventiva arbetet med sexuell samt reproduktiv hälsa erbjuds (Skolverket, 2017). Det 

har dock framkommit att lärare på en del skolor inte alltid integrerar sex och samlevnad i den 

utsträckning som kursplanen belyser i sin undervisning. En anledning till detta beskrivs vara 

osäkerhet kring hur sex och samlevnad kan förenas med skolämnet (Skolinspektionen, 2018). 

För att bemöta detta menar en australiensk studie att lärare behöver utbildning för att nå ökad 

kompetens inom denna typ av undervisning. Det framhålls även att uppfattningen kring vikten 

av sex- och samlevnadsundervisningen är lägre än bland andra ämnen (Hulme Chambers, 

Tomnay, Clune & Roberts, 2017) 

 

 

Folkhälsopolitik 

I Sverige utgörs folkhälsopolitiken idag av åtta målområden som ska influera till ett 

långsiktigt förebyggande arbete för att bibehålla hälsa och förebygga sjukdomar hos 

befolkningen. Med ett förtydligande i den nya propositionen som röstades igenom i juni 2018 

har det övergripande nationella målet fått tydligare fokus på jämlik hälsa som ska kunna sättas 

i perspektiv till samtliga målområden. Målområdena beskrivs ha utvecklats för att förtydliga 
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vilka bestämningsfaktorer som ligger till grund och är centrala att arbeta med för att uppnå en 

god och jämlik folkhälsa. De bestämningsfaktorer som ingår i folkhälsopolitikens 

målområden är (1) Det tidiga livets villkor, (2) Kunskaper, kompetenser och utbildning, (3) 

Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, (4) Inkomster och försörjningsmöjligheter, (5) 

Boende och närmiljö, (6) Levnadsvanor, (7) Kontroll, inflytande och delaktighet samt (8) En 

jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ledande i arbetet med att uppfylla de mål 

som finns i Agenda 2030, där exempelvis mål tre är att säkerställa hälsosamma liv och främja 

välbefinnande. För detta har en nationell delegation tillsatts, som tillsammans med både 

statliga och offentliga aktörer samverkar för att stimulera arbetet (Folkhälsomyndigheten, 

2018) 

 

Politikens växelverkan med samhället 

I arbetet med att nå bättre förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen kan olika 

tillvägagångssätt och styrningar appliceras. Enligt Maycraft Kall (2010) kan regeringen 

genom hård styrning verka för att förändra befolkningens beteenden, genom till exempel lagar 

och regleringar. Med en mjuk styrning är ambitionen snarare att influera individers tankar och 

värderingar (Maycraft Kall, 2010). Regeringen är den centralgestalt som både tar och 

genomför beslut på nationell nivå, vilket har en inverkan på hela landets befolkning. Beslut 

kan resultera i att exempelvis skatter justeras, offentliga tjänster kan erbjudas och ändringar i 

socialförsäkringar sker, vilka alla har ett inflytande på olika hälsoaspekter och samhälliga 

utfall (Mackenbach, 2014). Utöver detta kan påverkansarbete ske i form av information och 

finansiering (Maycraft Kall, 2010).  

 

För att beslut och direktiv från politikerna ska kunna implementeras har aktörer i samhället en 

betydelsefull roll som medlare. Aktörerna delar med sig av empirisk kunskap som tas i 

beaktande av beslutsfattarna på nationell nivå (Sannerstedt, 2001). Vid implementering på 

lokal nivå finns det aspekter likt exempelvis kommunala beslut och prioriteringar samt 

policyn och behov som det kan behövas tas hänsyn till (Fosse, 2000).  

 

Ett exempel på hur nationella insatser kan realiseras på lokal nivå nämns i en artikel. I studien 

undersöks effekterna av alkohol preventiva insatser på lokalnivå som fått nationell support. 

Här visade resultatet på att förebyggande insatser ökade, samtidigt som olika skadeindikatorer 
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för substansen minskade, i de kommuner som fick stöd. Resultaten jämfördes med 

kontrollkommuner för studien. Resultatet tydde därmed på att det preventiva arbetet 

stimulerades av ekonomiskt stöd samt krav och stöd från nationell, men även regional, nivå 

(Nilsson m.fl., 2018).  

 

 

Teoretiskt ramverk 

Ekologisk systemteori och Social-ekologisk modell 

Den ekologiska systemteorin är ett ramverk av Bronfenbrenner som ger en skildring av hur 

individen interagerar med flera systemnivåer, vilka alla har en växelverkande effekt 

(McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988). Ramverket kan närmare beskrivas vara en 

process - person - kontext modell som består av mikro-, meso-, exo- och makrosystem (Figur 

1) (Bronfenbrenner, 1989).  

 

 

 

Figur 1: Ekologisk systemteori (Bronferbrenner, 1989) 

 

Mikronivån består av individens närmsta sociala och fysiska miljöer. Dessa typer av miljöer 

kan till exempel vara hem, skola, arbete och familjeomgivning. På mesonivån sker en 
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interaktion mellan de olika omgivningar som förekommer i individens mikrosystem medan 

vid exonivån är faktorerna mer avlägsna och individen har ingen direkt påverkan på dessa, ett 

exempel på detta är ett barn och dennes förälders arbetsplats. För den sista nivån, 

makrosystemet, inbegrips bland annat sociala, kulturella och historiska faktorer vars kontext 

påverkar de andra systemen. Inom denna nivå föreligger regeringen bland annat 

(Bronfenbrenner, 1989).  

 

Den social-ekologiska modellen [SEM] härrör från den ekologiska systemteorin och har ett 

fokus på interventioner som inverkar på individ och miljö med syftet att främja hälsa. Genom 

att möjliggöra stödjandemiljöer av social, institutionell och kulturell karaktär ökar även 

chansen att en individ klarar av tilltänkt beteendeförändring. Utöver de nämnda miljöerna tar 

SEM även hänsyn biologiska processer och geografi (Raingrauber, 2014). Stoklos (1996) 

tillägger att dessa aspekter inte enbart påverkar den enskilde individen utan även den 

gemensamma hälsan.  

 

För denna studie kommer ramverket att fokusera på makrosystemet och dess interaktion med 

övriga nivåer, i relation till hur detta påverkar folkhälsan i Sverige.  

 

Problemformulering 

Trots att hälsan bland Sveriges befolkning anses vara god i flera avseenden finns det 

fortfarande områden inom folkhälsan där utvecklingen inte är lika gynnsam. Det finns även 

grupper i befolkningen som påverkas i större utsträckning.  

 

Det finns en nationell folkhälsopropostition som lyfter viktiga aspekter i arbetet mot en god 

och jämlik hälsa. Däremot, i flera av de partipolitiska programmen framkommer det inte hur 

partierna själva vill arbeta med de problem som finns inom folkhälsan. Med andra ord finns 

det en oklarhet kring stundande satsningar för främjandet av hälsan hos befolkningen. Därav 

detta är det av intresse att undersöka vilka visioner riksdagspartierna har inom olika 

folkhälsofrågor och vilket arbete de bedriver.  

 

Då uppsatsen skrivs inom ramen för ett projekt inom fack- och yrkesföreningen 

HälsoAkademikerna (för hälsovetare inom idrott, friskvård & hälsa och folkhälsa) är svaren 

av intresse för medlemmarna och i föreningens påverkansarbete med att synliggöra 

hälsovetarens roll i dennes yrke samt i samhället.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka riksdagspartiernas visioner och arbete inom olika 

folkhälsoområden.  

 

METOD 

I metodavsnittet redogörs vald design för studien, urval, metod för datainsamling, 

tillvägagångssätt, forskningsetiska principer som tagits i beaktande samt bearbetning och 

analys av inkommet material.  

 

Design 

Vid besvarandet av studiens syfte tillämpades en kvalitativ design.  Designen ansågs lämpbar 

då syftet förmedlade en vilja om att få förståelse kring sociala företeelser genom att analysera 

respondenters ord och synpunkter (Holloway & Wheeler, 2010). Med ett induktivt synsätt 

kom studien att utgå från erfarenhet och visioner för att erhålla ny grundläggande data 

(Birkler, 2008). Då forskningsfrågan är utvecklad för att erhålla kunskaper om 

riksdagspartiernas synpunkter om hur Sverige ska bemöta olika folkhälsoproblem och hur 

partierna arbetar med dessa frågor upplevdes ett induktivt synsätt vara adekvat.  

 

Genom användning av kvalitativ metod förkom det även en förväntan om djupare 

beskrivningar och tankar kring bemötande av de problem som förekommer. 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval valdes för studien och därav detta selekterades respondenter utifrån 

det formulerande syftet (Patton, 2015). Personer med erfarenhet och kunskap, som anses 

nödvändig för att bemöta forskningsfrågan, var därmed en av stort intresse (Holloway & 

Wheeler, 2010). Inklusionskriterier för studien kom därmed att innefatta talespersoner för 

folkhälsa, hos samtliga riksdagspartier. Politiker på regional och lokalnivå samt partier som 

inte sitter i riksdagen räknades till exklusionskriterierna. 

För studien kontaktades Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 

Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Av partierna 

deltog alla i studien förutom Miljöpartiet.  
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Datainsamling 

Data till studien samlades in genom en studiespecifik enkät [Bilaga 1], vilken utformades på 

webbenkater.com. Samtliga frågor hade öppna svarsalternativ, vilket i enkätundersökningar 

inom hälsoområdet kan öka motivationen till att svara då det finns möjlighet att lyfta det 

respondenten själv önskar att berätta (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Med öppna 

frågor lämnades därmed utrymme för svar av olika karaktärer och svar som var oförutsedda 

(Bryman, 2011). 

 

Enkätens frågor togs fram i samråd med HälsoAkademikerna och täcker in flera områden 

inom folkhälsa. Frågorna utformades till att vara av neutral karaktär. Detta för att inte påverka 

resultatet och dess riktning (Bryman, 2011).  

 

Innan enkäten kunde besvaras behövdes ett informerat samtycke medges. Om ett parti hade 

valt att refusera samtycke och riktlinjerna för studien, hade webbenkäten avslutats utan 

möjlighet att besvara frågorna.  

 

Första frågan i enkäten var en obligatorisk bakgrundsfråga för att erhålla vetskap om från 

vilket riksdagsparti svaren inkommit. Följande frågor berörde partiernas visioner och arbete 

för psykisk hälsa bland unga och äldre, jämlikhet i hälsa, hälsokommunikation för 

asylsökande, stillasittande fritid, kost, ANDT, den svenska spelmarknaden, skolan som 

hälsofrämjande arena samt sex- och samlevnadsundervisning.  

 

För att möjliggöra för kvalitet och validitet har enkäten lästs igenom och granskats av 

styrelsen för HälsoAkademikerna och en politiskt aktiv person innan länk till webbenkäten 

mejlades ut. Genom att låta frågorna bli kontrollerade gavs även en möjlighet att revidera 

dessa. Detta möjliggör att svar från deltagarna ger svar på forskningsfrågan (Patton, 2015). 

Utifrån synpunkter lades en fråga till och ett par ord förtydligades.  

 

Enkäten bestod av tio öppna frågor och beräknad tid för att besvara frågorna beräknades till 

30-60 minuter. Enkätverktyget gav respondenterna möjlighet att pausa sitt deltagande och 

besvara enkäten vid senare tillfälle.  
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Tillvägagångssätt 

Efter att projektplanen för studien blivit godkänd av examinator togs en första kontakt med de 

olika riksdagspartiernas administration, med syftet att ta reda på aktuella talespersoner och 

mejladresser som enkäten skulle skickas till. Svar inkom från samtliga partier angående hur de 

önskade att kontakten gällande enkäten skulle ske. Sverigedemokraterna, Centerpartiet och 

Miljöpartiet angav direkta mejladresser till sina talespersoner och därmed skickades enkäten 

till dem. För övriga partier skickades enkäten till administrationen som hade utlovat att 

vidarebefordrar mejlet till rätt person.  

 

I det mejl som gick ut till talespersonerna bifogades ett informationsbrev (Bilaga 2) där 

respondenterna fick information om studien, med vilket syfte enkäten tagits fram, beräknad 

tidsåtgång och de etiska förhållningssätt som tagits i beaktande. Utöver informationsbrevet 

fick de även en länk till webbenkäten.   

 

Påminnelse om enkät skickades tio dagar efter första mejlkontakt. Ännu en påminnelse gick ut 

efter ytterligare fem dagar till de partier som inte besvarat tidigare mejl eller webbenkäten.  

 

Flera av partierna återkom per mejl och önskade frågorna i ett Word-dokument för att på så 

vis underlätta deras besvarande och korrekturläsning. Majoriteten av dessa klistrade sedan in 

sina svar i webbenkäten medan något enskilt parti valde att mejla tillbaka dokumentet med 

ifyllda svar.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna forskningsetiska principer och dessa är 

att ställa krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandet av inkommen data.  

 

I det informationsbrev som mejlades ut till respondenterna fanns fullständig information om 

studien, dess ändamål och rättigheter vid deltagande. Det framgick även att ett samtycke till 

deltagande skulle lämnas i samband med besvarandet av enkäten och att det fanns möjlighet 

att avbryta sitt deltagande om det önskades. Genom att förmedla denna form av information 

har informationskravet, men även kravet om informerat samtycke, tagits i beaktande 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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I resultatet har de inkomna svaren kopplats samman med det parti som svarat, men för att 

värna om respondenternas konfidentialitet har inte namn efterfrågats eller nämnts i uppsatsen. 

Gällande kravet om användande av data framkommer det att allt insamlat material enbart ska 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002), vilket även har gällt för den här 

studien.  

 

 

Bearbetning och analys 

Det inkomna materialet motsvarade 19 sidor datorskriven text med enkelt radavstånd. De 

inkomna svaren har bearbetats och analyserats med inspiration av Giorgis kvalitativa analys. 

Analysen har ursprungligen ett avstamp i fenomenologin och består av faserna; 

helhetsintryck, meningsbärande enheter, kondensering och sammanfattning (Malterund, 

1998). Då det inkomna materialet inte var särskilt omfattande togs beslutet om att inte 

fullfölja alla faser i den kvalitativa analysprocessen. Analysen för denna studie består närmare 

av faserna (1) helhetsintryck som tar form i teman, (2) meningsbärande enheter och (3) 

subgrupper. Författaren genomförde analysen självständigt med undantag för vissa 

diskussioner. För att på bästa möjliga sätt nå en objektivitet har analysen utgått från ett 

manifests infallsvinkel där, enligt Graneheim och Lundman (2004), enbart aspekter som 

uttryckligen sagts har använts i resultatavsnittet.  

 

I analysen lästes materialet först igenom för att få en helhetsbild av de inkomna svaren. Vid 

läsning togs ett avstånd från förförståelsen inom ämnet och det teoretiska ramverket för 

studien. Detta gjordes i enhetlighet med vad Malterud (1998) nämner, att det är 

förutsättningen för att kunna ta sig till de intryck som respondenterna vill förmedla genom 

sina svar. I samband med att helhetsintryck insamlades fördes anteckningar för att stimulera 

minnet. Dessa anteckningar sammanfattades därefter och flera teman kunde urskiljas, vilka 

blev en grund till fortsatt organisering och analys (Malterud, 1998). 

 

I nästkommande steg i processen lästes materialet igenom ännu en gång, men med fokus på 

att hitta meningsbärande enheter. De textstycken som markerades som meningsbärande, det 

vill säga som innehåller kunskap om de teman som upptäcktes i förgående steg (Malterud, 

1998), märktes och sorterades direkt in i subgrupper. Vid denna process uppdagade det att 

några ursprungliga teman behövdes justeras för att bättre matcha materialet. Några teman som 

gick in i varandra slogs ihop, medan ett annat tema fick ny beteckning. Med andra ord har en 
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flexibilitet under analysen och utrymme för justeringar funnits, vilket även är något som 

Malterud (1998) förespråkar i sin beskrivning av kvalitativ analys. Analysprocessen 

exemplifieras närmare i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

Tema  Meningsbärande enhet Subgrupp 

Visioner 

 
 

"Det är viktigt att människor känner sig behövda, att de har en 

aktiv roll under hela livsresan [...] Därför är det viktigt med goda 

villkor för de civilsamhällesorganisationer som arbetar med 

aktiviteter för och med årsrika." (Liberalerna) 

 

Äldre 

Utreda och 

utveckla 

"För att kunna arbeta mer offensivt och för att hitta en rimlig 

nationell strategi behövs en större genomlysning av det 

nuvarande arbetet, en summering med tydliga anvisningar om 

vad som behöver göras och vilka preventiva åtgärder som bör 

vidtas." (Västerpartiet, om psykisk ohälsa) 

 

Nationella 

riktlinjer 

och 

strategier 

 

 

RESULTAT 

I analysen av riksdagspartiernas visioner och arbete inom folkhälsa identifierades fem teman 

och 17 subgrupper (se tabell 2). I följande avsnitt, indelat utifrån teman och subgrupper, 

presenteras resultatet i löpande text varvat med citat från riksdagspartierna.  

Tabell 2. Teman och subgrupper beträffande riksdagspartiernas visioner och folkhälsoarbete. 

Tema Subgrupper 

Visioner  Hälso- och sjukvård, Äldre, Skolverksamheten, 

Samhälliga satsningar 

Bedriva folkhälsopolitik Generell folkhälsopolitik, ANDT, Spelmarknaden 

Stödja Kommuner och landsting, Hälso- och sjukvården, 

Skolverksamheten, Idrottsrörelsen och friluftsliv, 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Utreda och utveckla Nationella riktlinjer och strategier, Uppdrag 
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Utöka kunskapsinsatser Hälso- och sjukvårdspersonal, Skolpersonal, 

Befolkning inklusive asylsökande 

 

 

Visioner 

Hälso- och sjukvård 

Flera av riksdagspartierna belyser att de vill se en hälso- och sjukvård som arbetar 

hälsofrämjande och är mer tillgänglig. Vänsterpartiet inflikar även att ingen ska bli nekad 

stöd, vård eller inläggning. Beträffande det hälsofrämjande arbetet nämner partierna att de vill 

se fler tidiga insatser, en första linjens vård som är tillgänglig och att individer får stöd samt 

uppmuntran vid besök i primärvåden beträffande att göra hälsosamma val i vardagen. 

Moderaterna tror även på att samverkan med idrottsrörelsen kan komma att vara en del i det 

hälsofrämjande arbetet avseende fysisk och psykisk hälsa.  

 

För att ensamkommande barn inte ska falla mellan stolarna och eventuella hälsoproblem 

missas vill Vänsterpartiet se en samverkan mellan vårdgivare. Parallellt framför 

Sverigedemokraterna att de under flera års tid velat kräva obligatoriska hälsoundersökningar 

av asylsökanden och personer som fått uppehållstillstånd, i syfte att upptäcka ohälsa i tid. För 

denna målgrupp som är extra utsatt menar även Liberalerna att särskild omsorg behöver 

adresseras.  

 

"Några landsting och regioner har framgångsrikt arbetat med hälsokommunikatörer som 

erbjuder information, utbildning och dialog på det egna språket till nyanlända. Det vill vi ska 

finnas i hela landet." (Liberalerna) 

 

 

Äldre 

De borgerliga partierna och Sverigesdemokraterna framför visioner om att arbeta 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hos målgruppen äldre. Genom stärkt inflytande, 

aktiviteter och andra tjänster vill partierna minska ensamhet och stärka ett tryggt samt friskt 

åldrande. Det finns en vilja att erbjuda äldrehälsovårdsprogram och förebyggande hembesök 

enligt Västerbottenmodellen hos Centerpartiet, goda villkor för civilsamhällesorganisationer 

hos Liberalerna och äldresamtal om livssituationen för personer över 80 år hos 
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Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna ser gärna en framtida satsning på äldrevårds-

centraler och lyfter vikten av äldrepedagoger.  

 

"Äldrepedagoger har en bred kompetens och är ett viktigt komplement till övrig personal 

inom äldreomsorgen men också en viktig funktion för framtidens förebyggande omsorg för 

äldre." (Sverigedemokraterna) 

 

 

Skolverksamheten 

För skolverksamheten förekommer det visioner från partierna om bland annat en skola som 

medför goda vanor, fullständiga betyg för alla och som kan erbjuda än mer lärarledd 

undervisning än idag.  

 

"Liberalerna vill ha en skola med mer lärarledd undervisning, mer stöd till dem som behöver 

och större fokus på lugn och ro i skolan. Det torde vara en av de viktigaste indirekta 

investeringarna i ungas psykiska hälsa som kan göras." (Liberalerna) 

 

Det framkommer även tankar hos några av partierna om att skolan ska vara en hälsofrämjande 

arena där elever kan få kunskap om hälsosam livsstil och där det läggs vikt på ANDT 

förebyggande arbete med fokus på att bland annat minska debutanter. Sverigedemokraterna 

framför att genom skolhälsoteam ska unga kunna erbjudas stöd och hjälp om missbruk finns.  

 

Med ett ökat antal anmälningar till Skolinspektionen beträffande otrygghet och kränkningar 

vill Moderaterna se att samtliga skolor aktivt verkar förebyggande mot detta.  

  

 

Samhälliga satsningar 

Centerpartiet lyfter visionen om att minska klyvning av Sverige. Utanförskap ska motverkas 

genom att skapa fler arbetsmöjligheter och för den geografiska klyvningen kan ändringar av 

politiska beslut möjliggöra för att leva i glesbygder.  

 

Hos Moderaterna finns det en vilja om att se metodiskt arbete för att nå de systematiska 

skillnader som förekommer i hälsa, de som har sämre utgångsläge i socialt utsatta områden 

och individer i svåra familjeförhållanden. Stöd till föräldrar är en viktig aspekt i det 
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förebyggande arbetet enligt Kristdemokraterna som menar att genom stöd till föräldrar 

främjas möjligheten till en god uppväxt och utveckling hos barn. Föräldrastöd ska även kunna 

innefatta stöd i att välja bra mat och att få in fysisk aktivitet i vardagen.  

 

 

Bedriva folkhälsopolitik 

Generell folkhälsopolitik 

Det har nyligen tagits fram en plan av regeringen för den framtida folkhälsopolitiken och 

propositionen innehåller likväl ett ramverk som förslag på ny struktur för samhällets arbete 

och insatser. Fokusområdet jämlik hälsa är även något som Västerpartiet vill satsa på. 

 

"Eftersom människors hälsa påverkas av vår ekonomiska och sociala livssituation krävs det 

en folkhälsopolitik som spänner över alla samhällsområden och på ett systematiskt sätt 

förbättrar de livsvillkor som i sin tur på påverkar hälsan." (Vänsterpartiet) 

 

Ett av delmålen som satts upp är att stärka arbetet med kost och fysisk aktivitet. 

 

"Det innebär att arbetet på det området kommer kunna bli bättre och mer samordnat, och 

insatserna bli fler." (Socialdemokraterna) 

 

Beträffande kost, och då främst sockerintag, lyfter Vänsterpartiet en positiv syn om en policy 

tas fram för att begränsa sockerintag i allt fler offentliga verksamheter.  

 

 

ANDT 

Inom området ANDT förespråkas en restriktiv politik från samtliga partier. Här värnas det om 

Systembolagets monopol, punktskatter som bidrar till att alkoholhaltigdryck är dyrare än 

andra drycker, restriktioner mot marknadsföring i sociala medier som når barn och unga samt 

stärka dagens lagstiftning beträffande experimentella produkter, likt alkoglass som exempel. 

Liberalerna vill även se tydliga insatser mot langning och höga krav på de aktörer som har 

utskänkningstillstånd eller är återförsäljare av tobak.  

 

"Vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina 

tillstånd." (Liberalerna) 
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Beträffande rökning framkommer det olika åsikter om reglerandet av rökfria miljöer. Medan 

Socialdemokraterna vill införa fler rökfria miljöer framför Liberalerna att nya rökförbud 

utomhus ska bestämmas lokalt och inte av riksdagen. Moderaterna vill se ett skifte i dagens 

tobakspolitik, där en åtskillnad mellan rökning och snusning ska redogöras i större 

utsträckning.  

 

Riksdagspartierna står fast vid att narkotika ska fortsätta att vara olagligt. Vänsterpartiet 

påpekar att det är tillverkning, försäljning och innehav som bör vara olagligt, inte att vara 

påverkad. Däremot menar Liberalerna på att all hantering, förutom i medicinskt syfte, ska 

vara förbjudet. Detta då det inte ska finnas något kryphål i lagen och för att möjliggöra för 

polis att även ingripa i tidigt skede av en individs missbruk. Samtliga är eniga om att den som 

brukar narkotika bör få tillgång till stöd och vård i större utsträckning. 

 

"Narkotikaberoende borde fullt ut klassas som en sjukdom där hälso- och sjukvården får 

huvudansvaret för behandling och behandling sker enligt skademinimerande principer" 

(Centerpartiet) 

 

Sprututbytesprogram beskrivs vara ett självklart verktyg i arbetet mot smittspridning och bör 

enligt Liberalerna vara tillgängligt i alla kommuner. För personer med dubbeldiagnos vill 

Sverigedemokraterna se ett specifikt stöd.  

 

"Många missbrukare har så kallad dubbeldiagnos, vilket betyder att personen både är 

psykiskt sjuk och missbrukare. För dessa klienter krävs att särskilda boenden inrättas." 

(Sverigedemokraterna) 

 

Regeringen har under 2018 lämnat fram ett förslag på snabbare narkotikaklassning, i syfte att 

minska tillgång till narkotika och nätdroger.  

 

 

Spelmarknaden 

Att byta ut dagens spelmonopol till ett licenssystem är något som föreslagits och förespråkas 

av flera partier. Licenssystemet ska medföra höga krav på de företag som licenseras, krav på 

marknadsföring av måttfullhet och bör ha ett system som möjliggör för självavstägning. 
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Aktörer utan licens får inte verka inom spelmarknaden. Sverigedemokraterna framför även att 

alla former av lockerbjudanden borde vara otillåtna. I det insamlade materialet finns det också 

en vetskap om att spelandet kan komma att öka delvis med det förslagna systemet. 

 

"Ny spelreglering behövs. Vi står bakom lagförslagen." (Centerpartiet) 

 

"Även om spelandet i viss mån kan komma att öka så ökar också statens möjligheter att 

förhindra att nöjesspelandet övergår i riskfyllt och överdrivet spelande betydligt." 

(Socialdemokraterna) 

 

Invändningar mot licenssystemet förekommer och istället förespråkas en utveckling av det 

statliga spelmonopolet för att minimera risken att spelproblemet växer ännu mer i omfattning.  

 

"Spelmarknaden behöver regleras på ett sådant sätt att alla aktörer som verkar på den 

omfattas, men utan att spelmonopolet avskaffas." (Vänsterpartiet)  

 

Det har nyligen drivits igenom en lagändring där spelmissbruk likställs med andra typer av 

missbruk. Ett utvidgat ansvar har getts till hälso- och sjukvården samt till socialnämnden. 

Socialnämnderna har idag en skyldighet att på samma sätt som vid substansmissbruk arbeta 

mot det spelmissbruk som finns. En samhållen vårdkedja förespråkas då individer med 

spelmissbruk även kan ha andra former av missbruk, men även nedsatt psykiskt välmående. 

 

"Betydelsen av en sammanhållen vårdkedja ska betonas samt sociala insatser, så att det står 

klart för alla som lider av ett spelmissbruk hur man kan få den hjälp, stöd och vård man 

behöver." (Moderaterna) 

 

 

Stödja 

Kommuner och landsting 

Flera av partierna är eniga om att kommuner och landsting behöver stöttning i sitt arbete. Här 

lyfts allt från att de ska få tillräckliga resurser för tidiga insatser till förändring av lagstiftning, 

för att stimulera och underlätta för de olika parterna att samordnas och tillsammans 

resursplanera vård.  
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"Dagens lagstiftning ska förändras så att individen, inte organisationen, är utgångspunkten 

för informationsförsörjningen." (Moderaterna) 

 

En insats för att avlasta den socialtjänst som finns i kommunerna är att inrätta en nationell 

kris-socialjour. Kristdemokreterna menar på att de kommuner som ser sig i behov utav 

stöttning ska kunna erbjudas det. Med detta kan barns trygghet och rättssäkerheten komma att 

främjas. Utmaningar som beskrivs för kommande år är en förskjutning av stöd- och 

vårdinsatser från stat till regionala och lokala aktörer i förbindelse till att fler människor går 

från att vara asylsökande till nyanlända. Detta kan komma att påverka socialtjänstens 

verksamheter. 

 

För det regionala och lokala arbetet beträffande förebyggandet av suicid ser Vänsterpartiet att 

staten bör ta ett större ansvar för att tillhandhålla relevant material till aktörerna. 

Socialdemokraterna vill fortsätta sitt stöd till kommunala mötesplatser för den äldre delen av 

befolkningen i syfte att minska isolering, ensamhet och psykisk ohälsa.  

 

 

Hälso- och sjukvården 

Trauma och psykisk ohälsa nämns finnas hos en stor grupp asylsökande och nyanlända. 

Regeringen har valt att avsätta 40 miljoner kronor årligen mellan 2017-2020 för att 

intensifiera vård för denna målgrupp. Utöver detta vill Vänsterpartiet att regeringen ska ge 

Socialstyrelsen ett uppdrag som innefattar att förtydliga hur olika aktörer inom hälso- och 

sjukvården ska samverka och hur vårdkedjan kan stärkas i sitt arbete med 

traumabehandlingar.  

 

I arbetet med psykisk hälsa för unga anser Liberalerna att den nära vården behöver få 

tydligare uppdrag och utökade resurser. Samtidigt som Moderaterna vill satsa tre nya 

kömiljarder årligen för att korta ner köerna till vården, av vilka 500 miljoner ska avsättas för 

barn- och ungdomspsykiatrin, vill Sverigedemokraterna införa nationella flödesprogram och 

vårdpaket samt utöka öppettiderna hos ungdomsmottagningarna.  

 

Inom ramen för sin satsning på primärvården vill Kristdemokraterna även ge möjlighet att 

stärka dagens missbruks- och beroendevård i samtliga landsting. I relation till detta menar 
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Sverigedemokraterna att de vill upphäva det delade huvudmannaskapet och att 

missbruksvården bör delegeras till landstingen.  

 

 

Skolverksamheten 

Under den senaste mandatperioden har regeringen genomfört en satsning på skolors 

utemiljöer, där enkla och slitna skolgårdar samt uteplatser nu kan göras i ordning och erbjuda 

goda möjligheter till aktiviteter, lek samt vara en tillgång i pedagogiskt arbete. 

 

Partierna är samstämmiga om att det behövs stöd till elevhälsa och ungdomsmottagningen. 

Här beskrivs ekonomiska förstärkningar som ska möjliggöra för att elever snabbt får kontakt 

med elevhälsan och att lärare får handledning i sitt arbete. Detta genom att antingen införa 

nyckeltal eller elevhälsogaranti. 

 

"Vi vill införa ett nyckeltal för elevhälsan om att det ska finnas skolläkare, skolsköterska, 

skolkurator och skolpsykolog vid varje skolenhet." (Vänsterpartiet) 

 

"Vi inför dessutom en elevhälsogaranti som innebär att elever har rätt att få kontakt med 

elevhälsan samma dag." (Kristdemokraterna) 

 

Moderaterna förtydligar att de vill tydliggöra ansvarsfördelning i lagstiftningen mellan skola, 

elevhälsa, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatrin. Både Centerpartiet och 

Kristdemokraterna vill se elevhälsan som en del av ordinarie barn- och ungdomshälsovård, 

dock där elevhälsans personal finns kvar på skolorna men har samma uppdragsgivare likt den 

övriga barnavården samt BUP.  

 

Ytterligare satsning som förespråkas av Kristdemokraternas är ökad simundervisning och vill 

därmed avsätta 50 miljoner kronor för att alla ska lära sig att simma.    

 

 

Idrottsrörelsen och friluftsliv 

Regeringen har under mandatperioden ökat stödet till idrottsrörelsen med 258 miljoner kronor 

och tillsammans har de bedrivit en satsning på ökad daglig rörelse för elever i skolan. Flera av 

partierna är även samstämmiga om att skolan behöver fler idrottstimmar. Ytterligare stödjande 
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insatser som det finns önskan att realiseras är att återinföra fritidspengen, vilken 

Kristdemokraterns menar är avsedd för att möjliggöra för de barn som tillhör socioekonomiskt 

utsatta familjer att delta i exempelvis idrotts- eller kulturaktiviteter. Sverigedemokreterna 

framför att de vill se ökade resurser för att bevara och utveckla det naturarv och friluftsliv som 

finns. Genom en sådan satsning menas det att folkhälsan hos alla åldersgrupper ska kunna 

främjas.  

 

 

Samhällsplanering och infrastruktur 

Ett par av riksdagspartierna lyfter samhällsplanering och infrastuktur för att främja ökad 

motion i vardagen. Vänsterpartiet vill se bistånd från staten till kommunerna som ska 

säkerställ tillgång till olika idrottsarenor som möjliggör för flera olika sporter och att alla ska 

ha samma möjlighet att nyttja dessa gemensamhetsanläggningar. Kristdemokraterna belyser 

vikten av infrastruktur och vill därmed satsa på cykelinfrastuktur istället för regeringens 

subvention på elcyklar.  

 

 

Utreda och utveckla  

Nationella riktlinjer och strategier 

Det finns uttryckligen ett behov av flera uppdaterade nationella riktlinjer och handlingsplaner, 

inom områden som psykisk hälsa, demens och cancer.  

 

En bred utredning förespråkas av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna för att kartlägga 

orsaker till psykisk ohälsa och en genomlysning av nuvarande arbetet anses behövlig för att 

kunna ta fram förslag på preventiva åtgärder i en nationell strategi eller handlingsplan. 

Sverigedemokraterna menar på att det inte ska spela någon roll var geografiskt en individ bor. 

 

"Nationella riktlinjer för den psykiatriska vården och hur psykisk ohälsa ska förebyggas är 

viktigt. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor om man mår psykiskt dåligt." 

(Sverigedemokraterna) 

 

Vänsterpartiet önskar även ökad medvetenhet bland exempelvis skolor, arbetsförmedlingar 

som arbetar med riskgruppen unga arbetslösa män samt inom äldreomsorgen där många äldre 

är ensamma, och vill se en nationell handlingsplan för att reducera antalet självmord. Ett 
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nationellt program för stöd till anhöriga vars närstående valt att lämna livet, där det likt i 

Norge bör vara obligatoriskt att närstående kontaktas och erbjuds stöd, nämns även. Därutöver 

lyfts det att berörd myndighet bör få uppdraget att ta fram genus- samt hbtq/trans-anpassade 

suicidpreventiva strategier, vilka ska vara riktade mot kommuner och landsting. 

  

Vid arbetet om att öka kunskap och förbättra vård för äldre med nedsatt psykiskt välmående 

föreslås en nationell demensplan av Kristdemokraterna och för att nå en tillgänglig samt 

jämlik cancervård vill Moderaterna förnya cancerstrategin, detta då rapporter tydligt visar att 

överlevnad i cancer påverkas av individens utbildningsnivå.  

 

"Vid misstanke om en begynnande demens bör även en möjlig depression eller andra 

psykiatriska symptom övervägas då de kan förekomma vid eller förväxlas med demens." 

(Kristdemokraterna) 

 

"Moderaterna vill genomföra en ny uppdaterad nationell cancerstrategi och anslår årligen 

500 miljoner kronor för detta i vår budget." (Moderaterna) 

 

 

Uppdrag  

Socialdemokraterna berättar att de har gett Livsmedelverket två uppdrag, varav det ena 

handlar om att undersöka förutsättningar för att utveckla konceptet Nyckelhålsmärket. Denna 

undersökning har ett särskilt fokus på målgruppen konsumenter med sämst matvanor. Det 

andra uppdraget som Livsmedelverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och 

omsorg har fått är att fortsätta verka för en utveckling av offentliga måltider, vilka ska gå i 

linje med den samtida nationella livsmedelsstrategin.   

 

Ett önskvärt uppdrag, enligt Kristdemokraterna, är en utvärdering av offentliga styrmedel likt 

målstyrning. Lagar, regelverk, skatter, subventioner, möjligheter till avdrag och riktade 

stadsbidrag i relation till att effektivt främja förutsättningar för befolkningens hälsa genom 

aspekter likt hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet.  

 

Ett uppdrag adresserat till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som tagit form och som 

nu finns tillgängligt är ett kunskapsstöd, vilket är framtaget för att stödja kommuner och 

landsting i arbete med individer som har spelmissbruk.  
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"Ändringarna och kunskapsstödet ger förutsättningar för att behandlingen av spelmissbruk 

ska bli mer jämlik." (Socialdemokraterna) 

 

 

Utöka kunskapsinsatser 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Förslag på kunskapsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal som framkommer är att samtliga 

vårdutbildningar på grundnivå ska innehålla kunskaper inom gerontologi, geriatrik, psykisk 

ohälsa och demenssjukdomar. Detta för att kunna möta de äldre i befolkningen. Samtidigt 

behöver personalen stöttning, i och med den påverkan ökningen av asylsökande medförde på 

hälso- och sjukvården. 

 

"Vi menar att för att vården ska klara av utmaningarna behövs tydliga prioriteringar. Det 

handlar t.ex. om hälsofrämjande program, utbildningsinsatser för vårdpersonal, nationellt 

samordnad information till asylsökande samt tillgång till tolk och språkstöd" (Moderaterna) 

 

För att möta den ökande psykiska ohälsan behöver regeringen, enligt Vänsterpartiet, se över 

primärvården för att säkerställa och öka kompetensen inom området. För trauma-

problematiken hos asylsökande behöver myndigheter och vårdpersonal kompetenshöjning för 

att reducera de brister som beskrivs finnas. 

 

"Sammantaget behövs fler specialister inom traumabehandling och kompetensen behöver 

spridas bättre i landet. Regeringen bör återkomma med förslag på hur fler traumaspecialister 

kan utbildas och hur det ska säkerställas att kompetensen finns i hela landet." (Vänsterpartiet) 

 

I det förebyggande arbetet vill Kristdemokraterna att apotekens personal ska utbildas för att 

kunna tillhandhålla samtal och rådgivningar.  

 

"Apotekens personal bör utbildas i hälsofrämjande och coachande samtal för att hjälpa 

personer att exempelvis förbättra kostvanor, sluta röka, minska alkoholkonsumtionen eller gå 

ner i vikt." (Kristdemokraterna) 
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Skolpersonal 

Det råder en samstämmighet om att lärare behöver ökad kompetens inom området sex och 

samlevnad för att kunna ge undervisning av god kvalitet. Det finns ett behov av att 

undervisningen omfattar viktiga samlevnadsfrågor likt exempelvis sexualitet, relationer, 

identitet, könsroller, ömsesidighet, hur kroppen fungerar och pornografi.  

 

"Det är viktigt med sex- och samlevnadsundervisning i skolan, kanske viktigare än tidigare 

eftersom barn och unga idag i allt större utsträckning tar intryck av pornografin" 

(Kristdemokraterna) 

 

Beträffande hur lärare ska tillgodose sig kompetens, både vad gäller sakfrågor och 

arbetsmetoder, inom sex och samlevnad finns det två olika förslag som lyfts. Ett par av 

partierna lyfter en vilja om att göra ämnet obligatorisk i lärarutbildningen. Resterande 

diskuterar kompetensutvecklandeinsatser och viss satsning sker redan inom området. 

 

"Regeringen satsar därför 50 miljoner kronor på att förbättra sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskolan. Pengarna ska gå till kompetensutveckling av 

lärarkåren. Vi ser denna resursförstärkning som ett första steg i ett arbete för bättre 

undervisning på detta område." (Socialdemokraterna) 

 

För att bemöta de barn som flytt från krig och förtyck ser Vänsterpartiet ett behov av en 

fungerade elevhälsa som i tidigt stadium kan bemöta trauma. Kompetenshöjning för personal 

inom elevhälsa ses som åtråvärt, för att kunna arbeta med dessa elevers behov.   

 

Ytterligare kompetensbehov ser Vänsterpartiet hos lärare, att de måste ha kunskap om barn 

och ungdomars hälsa. Detta då skolan bör verka för elevers psykiska och fysiska mående 

genom att ge kunskap om hälsa och verka för förebyggande insatser. Specifika ämnen som 

idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap beskrivs här vara betydelsefulla. 

 

 

Befolkning inklusive asylsökande  

Informationskampanjer för att till exempel minska langning, är ett sätt att bidra till skapandet 

av alkohol- och narkotikafria mötesplatser enligt Kristdemokraterna. Vidare anser 
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Sverigedemokraterna att medborgarna behöver förses med kunskaper för att förhindra att 

befolkningen drabbas ännu mer av övervikt och fetma.  

 

"Genom att förse medborgarna med kunskap och möjligheter att leva ett hälsosamt och 

positivt liv kan deras livsglädje öka. I takt med detta minskar långtidssjukskrivningar, 

missbruk och andra sociala problem, som många gånger ligger till grund för övervikt." 

(Sverigedemokraterna) 

 

Utöver att asylsökande tidigt ska få en kommunplacering vill Centerpartiet att det ställs krav 

på att det erbjuds såväl praktikarbete som språkträning. I samband med detta ska introduktion 

i det svenska samhället tillhandahållas.  

 

 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka riksdagspartiernas visioner och arbete inom olika 

folkhälsofrågor. Resultatet visade på att det finns en bredd av visioner och arbetsinsatser för 

att bemöta de problem som förekommer beträffande befolkningens hälsa. Det framkom flest 

åtgärder för hälso- och sjukvården där samtliga partier vill se en tillgänglig vård som har 

tydliga uppdrag och som arbetar mer med hälsofrämjande insatser. För skolverksamheten vill 

partierna arbeta för en stärkt elevhälsa, mer rörelse och att lärare erbjuds kunskapsinsatser för 

att bemöta bristerna i sex- och samlevnadsundervisningen. Andra samhälliga insatser som 

lyfts av partierna är framtagande av nationella handlingsplaner, stå fast vid en restriktiv 

ANDT politik, främja idrottsrörelsen och friluftslivet, stödja samhällsplanering och 

infrastruktur samt arbeta med fler insatser för målgruppen äldre.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från de valda teoretiska ramverken för studien. Ekologisk 

systemteori och den social-ekologiska modellen beskrivs innefatta flera nivåer av faktorer 

som samspelar med varandra. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de olika nivåerna och 

följande textstycken kommer därmed att beröra Makronivåns växelverkan med exonivån, 

Implementering hos exonivån samt Makronivåns påverkan på individen.  
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För att bidra till en bättre förståelse av diskussionen av resultatet relaterat till ramverket, har 

en modell skapats (figur 2). Modellen visar hur nivåerna inom ramverket samspelar med 

varandra och vilken typ av faktorer som finns mellan nivåerna. 

 

 

 

 

Figur 2. Modell för nivåernas samspel. 

 

Makronivåns växelverkan med exonivån 

Det yttersta skiktet i den ekologisk systemteorin och den social-ekologiska modellen omfattar 

bland annat sociala och institutionella faktorer som på en övergripande nivå bidrar till hur 

samhället fungerar. Här lyfts offentliga tjänster och samhälliga miljöer som interagerar med 

övriga nivåer (Bronfenbrenner, 1989: Raingrauber, 2014). I den aktuella studien svarar 

riksdagspartierna, som motsvarar makronivån, att de vill stödja olika regionala och lokala 

aktörer samt insatser.  
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I resultatet av den föreliggande studien svarar riksdagspartierna hur de vill stärka dagens 

hälso- och sjukvård genom att bidra till en mer tillgänglig vård vars uppdrag ytterligare 

tydliggörs. Exempelvis har finansiella medel avsatts av regeringen för att intensifiera vården 

för traumapatienter, kömiljarder vill tillföras av Moderaterna, nationellt flödesprogram av 

Sverigedemokraterna och samtliga partier vill stärka missbruks- och beroendevården i 

landstingen. Utöver detta finns visionen om en hälso- och sjukvård som arbetar 

hälsofrämjande och en primärvård som uppmuntrar patienter till hälsosamma val i vardagen. 

Med omkring 58 miljoner besök och telefonkontakter i primärvården år 2016 (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017) når denna verksamhet ett stort antal människor årligen. 

Primärvården kan därmed betraktas som en betydelsefull arena i arbetet med att främja 

egenvård och människors livsstil samt levnadsvanor.   

 

För att bemöta de behov som finns talar partierna om samverkan mellan vårdgivare och 

nämner några kompetenser som kan stärka upp dagens hälso- och sjukvård. Liberalerna lyfte 

exempelvis hälsokommunikatörer för att främja god hälsa och vård för nyanlända och 

Kristdemokraterna talde för utbildning hos apotekens personal för att de ska kunna erbjuda 

kunder samtal och rådgivningar. Dock finns det en upplevelse av att det inte finns någon 

samstämmig bild av vilka kompetenser, och i vilken form, som behövs.  

 

Riksdagspartiernas svar inkluderar även kommunala verksamheter med fokus på arenor likt 

skola, föräldrastöd, sociala mötesplatser och idrottsanläggningar. Även om det är flera insatser 

som nämns för kommunal nivå har partierna fortfarande stort fokus på hur hälso- och 

sjukvården kan förebygga sjukdomar. Generaldirektören vid Folkhälsomyndigheten har 

framfört att genom hälso- och sjukvårdsinsatser nås enbart toppen av isberget beträffande 

folkhälsoproblematiken. Även om partierna talar om livsstil och levnadsvanor samt 

bestämningsfaktorer finns det ett behov av en mer jämfördelad inklusion av dessa faktorer i 

insatser. Därutöver finns också behovet av ett samspel med övrig samhällspolitik (J. Carlson, 

muntlig kommunikation, 15 maj 2018). I denna studie framförde exempelvis enbart två av 

partierna vikten av att det finns plats till idrottsutövande och infrastuktur som främjar en 

cykelkultur.  

 

Som nyligen nämnts förekommer det ett visst fokus på kommunens verksamhet. I resultatet 

går det att läsa om Kristdemokraternas förslag på en nationell kris-socialjour som ska kunna 

stödja kommunernas socialtjänst vid behov. En annan form av direkt inverkan som staten kan 
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ha på exonivån är att tillhandhålla aktörerna relevant material till deras arbete, vilket är något 

Vänsterpartiet förespråkar. 

 

Inom sina egna instanser som Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 

vill partierna tillsätta utredningar för att kunna skapa nationella handlingsplaner och riktlinjer 

som sedan ska implementeras av samhällets aktörer på exonivån. Till exempel har 

Socialdemokraterna gett Livsmedelverket uppgiften att utveckla konceptet Nyckelhålet. 

Sannerstedt (2001) menar på att samhällets aktörer har en viktig roll som medlare av 

kunskaper till beslutsfattare på nationell nivå. Huruvida utredarna och politikerna inhämtar 

empirisk kunskap från aktörerna, vilka sedan ska implementera riktlinjerna i sina 

verksamheter framgår inte i resultatet.  

 

 

Implementering hos exonivån 

Den empiriska kunskapen som delas med politiker och myndigheter inhämtas från exempelvis 

kommunens egna prioriteringar och policyn (Fosse, 2000). Dessa prioriteringar bör reflektera 

det behov som finns på lokalnivå i samhället.  

 

I resultatet nämns flera insatser för landsting och kommuner, där bland annat ökade 

kunskapsinsatser, stöttning till egenvård, sociala mötesplatser och sprututbytesprogram lyfts. 

Dessa insatser som nämns är tänkt att implementeras av aktörerna i deras arbete mot en bättre 

och mer jämlik folkhälsa. Genom lokalt arbete runtom i landet finns möjligheter att nå fram 

till de behov som finns hos invånarna. Utifrån den artikel som Nilsson m.fl. (2018) skrivit kan 

det anses vara betydelsefullt att det finns nationell stöttning att tillgå. Stöttning från 

makronivå kan i flera fall innebära att promotiva samt preventiva insatser ökar och tillföljd av 

detta kan hälsoproblemen minska. Detta kan tänkas bero på att det bland annat finns 

finansiella medel att tillgå för att snäppa upp arbetet, men även att det finns tydligare mål och 

krav att uppfylla. Dagens folkhälsoproposition lyfter en vidd av aspekter att arbete med, men 

saknar tydliga direktiv hur arbetet ska framskrida.   

 

 

Makronivåns påverkan på individen  

Genom hård styrning kan politiken påverka beteenden hos befolkningen genom att tillsätta 

regleringar och liknande incitament (Maycraft Kall, 2010). I den föreliggande studien utför 
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politikerna denna form av styrning genom att föra en restriktiv ANDT politik som genom 

regleringar förhindrar att individer brukar substanser och samtidigt har en lagförändig 

beträffande spelmarknaden drivits igenom där ett licenssystem, som bland annat medför att 

spelare kan välja att stänga av sig själva från spelsidorna. Genom exempelvis skatter och 

subventioner vill Kristdemokraterna främja hälsoamma kostvanor och fysisk aktivitet. De 

regleringar och skattesatser som verkställs kan tänkas ha en direkt påverkan på individen där 

ett aktivt avståndstagande kan komma att träda fram och val i vardagen bli mer hälsosamma.  

 

Licenssystemet, som ännu inte var i bruk när frågeformuläret för studien skickades ut till 

partierna, trädde i kraft den 1 januari 2019. Nyheter rapporterade dagarna därefter att närmare 

4 000 personer redan hade valt att spärra sig från spelsajterna. Över hälften av dessa valde att 

stänga av sig i ett år, vilket är det längsta varianten av avstängningstid (P3 nyheter, 2019). 

Detta kan vara ett gott exempel på att hjälp för att ta hälsoamma beslut uppskattas och är 

behövligt för somliga människor.  

 

 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter 

Med en forskningsfråga för studien som avser att samla in information och fylla den 

kunskapslucka som finns beträffande riksdagspartiernas folkhälsoarbete är den kvalitativa 

designen med induktivt förhållningssätt en styrka. Här eftersträvades fullständiga skriftliga 

svar framför kvantifierbar data som istället avser hur många andelar av partierna som arbetar 

inom vissa frågor. 

 

Ännu en styrka i metodvalet är det ändamålsenliga urvalet som ansågs nödvändigt att tillämpa 

för att erhålla svar som besvarar syftet. Dock finns det ingen garanti för att personerna som 

svarade var de mest lämpande från partierna att besvara enkäten eller samtliga frågor. Det 

finns vetskap om att somliga partier hade flera som hjälptes åt med att besvara enkäten, 

medan för andra partier har enbart en person fyllt i svaren. Detta kan tänkas återspegla att 

somliga partier svarade gediget på några få specifika frågor och andra svarade uttömmande på 

samtliga. Däremot kan detta bero på vilka fokusområden partierna arbetar extra med och att 

valkampanjerna började att närma sig. Det finns även vetskap om att en talesperson inom 

ämnet inte varit i tjänst under perioden då enkäten var ute, vilket bland annat resulterade i att 

alla partier inte deltog.  
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Beträffande valet av datainsamlingsmetod finns det även här styrkor och svagheter. Det hade 

varit önskvärt att använda sig av intervjuer framför enkäter i och med att intervjuer kan 

resultera i svar av mer ingående karaktär och samtalet får möjlighet att ta olika riktningar 

(Bryman, 2011). Å andra sidan fanns kännedom om politikers fulla kalendrar inför valåret och 

därav fick en enkät med öppna frågor, som kunde pausas och besvaras vid senare tillfällen, 

utgöra datainsamlingen. En lärdom från datainsamlingen är att ha samtliga frågor med 

svarsrutor på en och samma sida i webbenkäten, samt ha ett Word-dokument med frågor redo 

vid efterfrågan. Flera av partierna ville kunna se samtliga frågor direkt istället för att klicka 

fram och tillbaka mellan sidorna och önskan fanns att få frågorna i ett dokument. Detta för att 

underlätta för flera personer inom partiet att svara samt korrekturläsa.   

 

Studiens kvalitet 

Kvalitetssäkringar har tagits i beaktande under studiens olika förlopp och detta för att 

säkerställa en trovärdighet. Trovärdighet innefattas av aspekter som giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Tolley, Ulin, Mack, Robinson & Succop, 2016).  

 

Giltighet i studier kan beskrivas utifrån de tolkningar och beskrivningar som förs samt av 

huruvida insamlad data är fullständig och sanningsenlig (Holloway & Wheeler, 2010). 

Författaren av den föreliggande studien upplever att det finns en tilltro till att riksdags-

partierna förmedlar sina visioner och vad de arbetar med utifrån en sanning. Gällande 

tolkningar och beskrivningar av data har bland annat den egna förförståelsen och 

förväntningar lagts åt sidan under analysprocessen för att kunna se till de intryck som 

respondenterna vill förmedla genom sina svar. Den förförståelse som fanns med vid studiens 

uppkomst härrörs från fem år av folkhälsovetenskapliga studier och ett fackligt engagemang 

där arbete med branschfrågor förekommer. I och med en medvetenhet av förförståelsen har ett 

avstånd till den försökt säkras. Vid dokumentation vid analys av inkommen data har ett 

manifest tillvägagångssätt tillämpats för att undanlägga viss tolkningsfrihet (Lundman & 

Graneheim &, 2012). Då det inkomna materialet inte var särskilt omfattande togs beslutet om 

att inte fullfölja alla faser i den kvalitativa analysprocessen som Malterud beskriver. Den 

allmänna partipolitiken som beskrevs koncist kunde inte bearbetas och brytas ned i flera led 

då risken fanns att arbeta bort materialets kontenta. Resultatet har därefter diskuterats utifrån 

teoretiskt ramverk och enligt Svensson (2011) kan teorier bidra till ökad central förståelse 

kring forskningsämnet.  
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Ytterligare att tillägga i förhållande till giltighet är att respondenterna själva skrivit ner sina 

svar som sparats ner både i ett enkätverktyg på webben och på dator. Detta har medfört att 

inget svarsavsnitt har fallit bort. Genom detta anses en giltighet vara uppnådd, då likt vad 

Holloway och Wheeler (2010) uttrycker har felaktig och ofullständig data undvikits. Däremot 

kunde ytterligare åtgärder ha genomförts om mer tid funnits till förfogande. Triangulering av 

exempelvis metoder och teorier hade kunnat stärka studien ytterligare (Tolley m.fl., 2016). 

Utöver denna studies enkät hade det även varit av intresse att använda sig av det material som 

finns från riksdagsdebatten om den nya folkhälsopropositionen, där samtliga partier uttryckte 

sig om visioner i enlighet med skrivelsen.  

 

De olika avsnitten under metoden har beskrivits med noggrannhet för att möjliggöra 

tillförlitlighet genom replikation. Studien ska vara möjlig att genomföras i samma kontext 

samt med samma metod och nå ett resultat som är densamma som för denna studie (Holloway 

& Wheeler, 2010). Dock bör det framhållas att det finns en eventualitet att en annan person 

ser på materialet ur annat perspektiv och därmed lägger till andra särdrag vid analys. Vid 

analys av kvalitativ data kan det därmed vara fördelaktigt att likt vad Malterud (1998) 

rekommenderar, att samarbeta med andra för att möjliggöra variation i tolkningar och 

potentiella teorier. 

 

Beträffande överförbarhet, det vill säga att resultatet för den föreliggande studien kan 

överföras på likartade omgivningar eller populationer, finns det en viss möjlighet att en del av 

svaren kan generaliseras till regional och lokal politisk nivå. Däremot har dessa nivåer inte 

samma möjlighet som riksdagspartierna att tillsätta utredningar och utöva hård styrning 

genom lagar. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

För studien har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska allmänna forskningsetiska principer 

tillämpats. Samtliga riksdagspartier lämnade samtycke till att delta i studien och medgav då 

att de läst igenom den information som mejlats till dem. Vid beslut gällande huruvida 

respondenterna skulle täckas av konfidentialitetskravet fördes diskussioner om offentlighet. 

Politiker anses vara offentliga personer, men för föreliggande studie valdes enbart partierna 

att nämnas för att ändå värna om personernas konfidentialitet. 
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Det material som insamlats kan anses vara en offentlig handling där innehållet redogör för 

riksdagspartiernas folkhälsoarbete, men i och med det forskningsetiska kravet om att insamlad 

data enbart ska användas i forskningsändamål har beslut tagits att även gälla för denna studie. 

 

Implikation för folkhälsa 

Resultatet för denna studie kan betraktas betydelsefullt för en förståelse kring hur 

riksdagspartierna vill bemöta folkhälsoproblem. HälsoAkademikerna kommer att jobba vidare 

med detta resultat i deras projekt och erbjuda kunskap inom området till politiker. Resultatet 

kan även tänkas vara användbart för andra organisationer och personer som är verksamma 

inom hälsa samt påverkansarbete.   

 

Framtida forskning 

Den föreliggande studien har bidragit till kunskaper om riksdagspartiernas visioner och arbete 

inom folkhälsa. En tidigare kunskapslucka har därmed fyllts men ytterligare forskning är 

angelägen. Vidare forskning bör fokusera på huruvida det folkhälsopolitiska arbetet är 

tillräckligt i arbetet för en bättre folkhälsa. Det är även fördelaktigt om ytterligare forskning 

riktar in sig på den gedigna ömsesidiga påverkan mellan stat, samhällsaktörer och individen. 

 

 

Slutsats 

Det finns en bredd av visioner och insatser som riksdagspartierna vill implementera i arbetet 

för en bättre och mer jämlik folkhälsa. Partierna har en vision om en tillgänglig hälso- och 

sjukvård där primärvården uppmuntrar besökare till hälsosamma val och ger stöd för 

egenvård. Kömiljarder, flödesprogram, tydligare uppdrag, kompetensutveckling och fler 

kompetenser är faktorer partierna lyfter i deras partipolitik. I skolverksamheten arbetar 

partierna för en stärkt elevhälsa, mer fysisk aktivitet och bättre sex- och 

samlevnadsundervisning. Övriga insatser partierna förespråkar är fler sociala mötesplatser, 

tydligare regleringer för ANDT, kunskapsinsatser, sprututbytesprogram och miljöer som 

främjar aktiv livsstil. Med andra ord vill partierna, utöver sina visioner, arbeta med folkhälsa 

genom att bedriva folkhälsopolitik, stödja insatser, utreda och utveckla handlingsplaner samt 

utöka kunskapsinsatser. 
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BILAGA 1. ENKÄT 

 

Enkäten avser att undersöka riksdagspartiernas visioner och arbete inom olika 

folkhälsoområden. 

 

Innan du svarar på frågorna kommer ditt samtycke att efterfrågas. Därefter vänligen 

kryssa i vilken partitillhörighet du har. Följande tio frågor har öppna svarsalternativ, 

vilket ger dig möjlighet att besvara frågan utifrån ditt partis uppfattning och åsikt i 

frågan.  

 

Beräknad tid att svara på frågorna uppgår till mellan 30-60 minuter. Det finns 

möjlighet att pausa enkäten och fortsätta svara vid ett senare tillfälle. 

 

Vänligen svara på samtliga frågor. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien som avser att undersöka riksdagspartiernas visioner och 

arbete inom olika folkhälsoområden. Jag har tagit del av informationsbrevet med beskrivning 

av studien och är medveten om att mitt deltagande är frivilligt samt att jag kan avbryta mitt 

deltagande om jag så önskar. 

 

o Ja 

o Nej             (Om nej avslutas enkäten) 

 

Vilket parti arbetar du för? 

 

o Moderaterna  

o Centerpartiet 

o Kristendemokraterna 

o Liberalerna 

o Sverigedemokraterna 

o Socialdemokraterna 

o Miljöpartiet 

o Vänsterpartiet 
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1. Enligt Folkhälsomyndighetens årliga rapport ökar den psykiska ohälsan, framför allt bland 

unga. Vilka hälsofrämjande insatser för ökad psykisk hälsa är av vikt och vad har ni för 

målsättningar inom detta område? 

 

 

2. Hur ställer ni er till den psykiska ohälsa bland äldre, där depressioner och självmord är mer 

vanligt förekommande? I SVT Agenda framkom det nyligen att hälften av landstingen saknar 

specialistkompetens för målgruppen. Vad vill ni göra för hälsofrämjande arbete adresserat till 

äldre och psykisk hälsa? 

 

3. Det har skett en ökning i sociala skillnader i hälsa under det senaste decenniet. Det vill säga 

att systematiska skillnader i levnadsvillkor och livsstil påverka individers (o)hälsa allt mer. 

Hur vill ni arbeta för en mer jämlik hälsa i befolkningen? 

 

 

4. I arbetet med integration av asylsökande, hur vill ni arbeta med hälsokommunikation och 

hälsofrämjande insatser? 

 

 

5. Rörelse och motion är en våra främsta friskfaktorer, men enbart hälften av befolkningen når 

den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån för att upprätthålla en god hälsa. Vilka insatser 

vill ni göra för att minska stillasittandet bland befolkningen?  

 

 

6. Ohälsosamma matvanor är vanligt förekommande hos befolkningen och det är idag nästan 

lika vanligt att vara överviktig som normalviktig. Den negativa trenden återfinns främst hos 

familjer med lägre socioekonomisk status. Hur tänker ditt parti förbättra samhällets 

förutsättningar för goda kostvanor?  

 

 

7. Vilka ståndpunkter har ni inom området ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)? 

Hur vill ni gå tillväga för att reducera inkörsportar till ett bruk/beroende bland unga och ge 

stöd till de som redan är brukare?  

 

 

8. Den svenska spelmarknaden har växt sig allt större och kan påverka folkhälsan. Vilka 

insatser vill ni göra inom området? 

 

 

9. Skolan beskrivs vara en viktig arena för folkhälsoarbetet eftersom den präglar en stor del av 

barns och ungas vardag och upplevelser under en längre tid. Vilka insatser ser ni gärna att 

skolan arbetar med och hur vill ni gå tillväga för att nå hälsofrämjande skolor? Hur vill ni att 

framtida elevhälsa ska se ut? 

 

 

10. Hur vill ni gå tillväga för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna som 

idag beskrivs i flera fall som bristfällig? Hur tänker ni kring undervisningens innehåll och 

omfattning, samt utbildning och kompetensutveckling för lärare? 

 

 



 
 

BILAGA 2. INFORMATIONSBREV TILL TALESPERSONERNA 

 
Hej! 

Du som talesperson inom folkhälsa kontaktas då jag önskar svar på en enkät.  

 

Jag som utformat enkäten heter Amanda Backlund, styrelseledamot för fack- och 

yrkesföreningen HälsoAkademikerna som tillhör Sacoförbundet SRAT och student på ett 

masterprogram i folkhälsa vid Uppsala universitet. Enkäten ingår i mitt examensarbete men 

också inom ett nystartat politikerprojekt, vilket bedrivs inom ramen för HälsoAkademikerna.  

 

Enkäten är framtagen med syftet att undersöka riksdagspartiernas visioner och arbete inom 

olika folkhälsoområden.  

 

Att delta i studien är frivilligt och det finns möjlighet att avbryta medverkan när helst det 

önskas. De inkomna svaren kommer att ligga till grund för examensarbetet och sammanställas 

i en uppsats. Uppsatsens resultat kommer också att presenteras i HälsoAkademikernas 

medlemsblad Hälsan, vilken går ut till föreningens medlemmar. I resultatet kommer 

partitillhörighet att redovisas men inte ditt namn. Studien beräknas vara klar i juni 2018 och 

uppsatsen kommer därefter att finnas tillgänglig via databasen DIVA. När arbetet blivit 

godkänt av examinatorn kommer all data att raderas.  

 

I samband med att du tillfrågas om att besvara enkäten kommer du att få lämna ett samtycke 

angående ditt deltagande. Enkäten består av tio frågor och beräknad tid för att besvara 

frågorna uppgår till 30-60 minuter.  

 

Sista svarsdatum för enkäten är 4 maj.  

 

Med vänlig hälsning, 

Amanda Backlund  
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PS. Vid önskemål om ytterligare information, alternativt vid andra frågor som berör studien, 

går det bra att kontakta mig eller min handledare. DS.  

 

Mina kontaktuppgifter 

E-post: amanda.backlund@halsoakademikerna.se 

 

Min handledares, Kjerstin Larssons, kontaktuppgifter 

E-post: kjerstin.larsson@pubcare.uu.se 

 


