
ARBETSRAPPORTER 

Kulturgeografiska institutionen 

Nr. 805 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra friska människor friskare 
Samhällsplaneringens påverkan på folkhälsan 

 
 
 

Kajsa Reslegård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Uppsala, februari 2012 
ISSN 0283-622X 



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING 3 

1.1 Bakgrund 3 

1.2 Syfte och frågeställningar 6 

1.3 Metod och material 6 

1.4 Begreppsdefinitioner 8 

1.5 Avgränsning och disposition 8 

 

2. FOLKHÄLSANS ROLL I SAMHÄLLET 8 

 

3. DEN SVENSKA FOLKHÄLSOPOLITIKEN 11 

3.1 Samhällsplanering för bättre folkhälsa 15 

3.2 Hälsofrämjande miljöer 16 

3.3 Hälsokonsekvensbedömning 19 

 

4. EXEMPLET ÖSTERSUND 20 

4.1 Östersunds historia 20 

4.2 Östersunds folkhälsoarbete idag 22 

4.3 Hälsofrämjande samhällsplanering i Östersunds kommun 24 

 

5. HUR SER FRAMTIDEN UT? 25 

 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 26 

 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 29 

 

  



3 
 

1. INLEDNING 

Tillvägagångssätten inom samhällsplanering för att förbättra folkhälsan har förändrats över 

tid, allt eftersom vår hälsa har förbättras. Dagens folksjukdomar skiljer sig från de som 

härjade under början av industrialismen. Historiskt sett har den hälsosamma planeringen 

handlat om att bygga bättre bostäder, skapa goda hygieniska förhållanden för befolkningen, 

förbättra arbetsmiljöerna, bygga upp en allmän sjukvård samt förbättra den ekonomiska 

tryggheten. Resultat av detta är att spädbarnsdödligheten i Sverige är bland den lägsta i 

världen och medellivslängden bland de högsta. Dock speglar inte de resultaten hela 

sanningen, med hög standard kommer det nya problem och nya folksjukdomar.  

Hälsoskillnaderna i samhället ökar, eftersom inte hela befolkningen har samma 

förutsättningar för en god hälsa.
1
 Vår hälsa är något som vi har möjlighet att påverka; äter vi 

bra och varierat, motionerar regelbundet, undviker alkohol och tobak så har vi goda 

förutsättningar för att må bra. Däremot är det svårare att påverka den fysiska miljön och 

samhällsplaneringen. Offentliga miljöer och närhet till grönområden är två faktorer som 

underlättar för en god hälsa. Dessa faktorer skapar klyftor i samhället, där vissa grupper har 

goda förutsättningar och andra missgynnas.
2
 Utöver de personliga faktorerna och 

förhållandena i samhället, har även de omständigheter som inte går att påverka alls inverkan 

på hälsan, så som det genetiska arvet, kön och ålder.
3
  

1.1 Bakgrund 

Under industrialismen i början av 1800-talet skedde en enorm inflyttning till städerna i 

Sverige, städerna ändrade under den tiden karaktär och utseende. Från att ha varit en större 

version av en by, med jordbruk och djurhållning till tät bebyggelse med en befolkning som 

hade lönearbeten istället för att bruka jorden.
4
 

Historiskt sett så länge som det funnits städer i Sverige har dödligheten varit större där än 

på landsbygden, så såg det ut fram till början av 1900-talet. Utjämningen skedde först efter att 

vatten- och avloppssystem införts i städerna. Fortfarande år 1860 var det dubbelt så högt 

procentuellt dödstal i Stockholm jämfört med landsbygdsområdena runt om i Mälardalen. 

Barnadödligheten för barn under fem år, var som exempel nästan fyra gånger så hög. 

Trängseln, fattigdomen och de ohygieniska förhållandena som rådde i staden underlättade för 

smittspridning och sjukdomar som lungsot och tyfus spreds hos befolkningen.
5
    

Fram till att sjukdomen kolera hade sitt utbrott Sverige i 1834, var statlig hantering av 

avfall så gott som obefintlig, ansvaret låg på den enskilde. Även om nerskräpning i städerna 

var straffbart, dumpades hushålls- och latrinavfall direkt på gatan eller i vattendrag. Ett annat 

sätt att hantera latrinavfallet, var att upprätta ett utedass, så kallat avträde, över en grop och 

                                                           
1
 Jansson, Anette, Hägglund, Eva & Klepke, Birgitta (2002). Mjuka värden - hårda resultat: om 

samverkan kring hälsosam samhällsplanering. 1. uppl. Stockholm: Svenska kommunförbundet s. 4-5 
2
 Jonasson, Bitti (red.) ”Vår roll” (2009) Statens folkhälsoinstitut 

3
 Jansson, Anette, Hägglund, Eva & Klepke, Birgitta (2002). Mjuka värden - hårda resultat: om 

samverkan kring hälsosam samhällsplanering. 1. uppl. Stockholm: Svenska kommunförbundet s. 9 
4
 Wetterberg, Ola & Axelsson, Gunilla (1995). Smutsguld & dödligt hot. Göteborgs renhållningsverk 

s.21-23 
5
 Åberg, Alf (1978). Vår svenska historia. Stockholm: Natur och kultur s. 319 
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sedan när gropen var full fylldes den igen och avträdet flyttades till en ny grop. Med 

regnvatten spreds innehållet i dessa gropar och bildade stora pölar med avfall. Bönder runt 

om i landet reserverade innehållet i dessa avfallsgropar, och i vissa städer var det även 

bönderna som tog hand om avfallet som låg på gatorna, detta för att få gödsel till åkrarna.
6
 I 

och med den stora utvidgningen av städerna ökade mängden avfall under 1800-talet i snabb 

takt. På vissa håll i landet växte städerna så mycket att det inte fanns tillräckligt många 

jordbrukare i närheten som kunde ta hand om avfallet. Detta bidrog till att avfallsöverflödet i 

städerna blev ett problem, eftersom mark och vatten i staden förorenades.
7
 Efter att koleran 

brutit ut i Sverige och med över 25 000 insjuknade och med dödlighet på ungefär hälften av 

de insjuknande, uppmärksammades hanteringen av avfall och speciellt latrinavfall. 

Renhållning ansågs inte längre vara en fråga om estetik utan ett sätt att begränsa 

smittspridning. Detta bidrog till att Stockholms stad 1859 införde kommunal renhållning, de 

flesta svenska städer följde efter och startade någon form av renhållning under slutet av 1800-

talet eller i början av 1900-talet. Med den ordnade hanteringen, separerades hushålls- och 

latrinavfall. Latrinen användes fortfarande som gödsel, men avfallet rengjordes nu innan det 

nådde åkern. Även om inte hushållsavfall ansågs som lika farligt ordnades hanteringen av det 

också, det genom att trätunnor eller trälådor ställdes ut på gatorna så att befolkningen kunde 

göra sig av med sitt avfall. Det var mestadels organiska rester så som gammal mat, som 

hamnade i kärlen, vilket möjliggjorde att även detta avfall kunde säljas till jordbruket. Andra 

typer av avfall och sopor så som glas, metall och papper kunde säljas till så kallade 

lumphandlare. I och med att allt avfall återanvändes kan städerna under 1800-talet kallas för 

slutna kretslopp. Avfall var alltså under denna tid, både ett hot och en resurs. Även 

medvetenheten om hygien ökade hos befolkningen, sådant som rent dricksvatten blev viktigt, 

men även den personliga hygienen förbättrades. De sociala problemen som fanns i samhället 

uppmärksammades, då det var i de lägre klasserna som koleran härjade som värst. Orsaker till 

detta ansågs vara fattigdom, smuts och trånga, dåliga bostäder.
8
  

Parallellt med den kommunala renhållningen infördes en rad åtgärder för att förbättra 

städerna hygieniskt, fysiskt och psykiskt för att därmed skapa hälsosamma städer. Kommuner 

tog då även ansvar för vattenförsörjning och grävde ner vattenledningar för att försörja städer 

med vatten. I Stockholm anlades de första kommunala vattenledningarna 1861. Innan hade 

vatten hämtats från vattendrag och lokala brunnar. Även om arbetet med vattenledningar 

inletts, så var det en långsam process. Det var ett komplicerat och omfattande arbete att dra in 

vatten i husen, anordna så att uppvärmning var möjligt samt att ordna med avloppsledningar. 

En annan orsak till att processen gick långsamt var att det fanns motsättningar och inrotade 

vanor, till exempel så ansåg Stockholms borgarråd ända in på 1930-talet att rinnande vatten 

och avlopp i nya hus var en onödig lyx.
9
 Det organiserades även tekniker för avfallshantering 

samt ett större ansvar för att tillhandahålla sjukvård åt befolkningen. Det infördes bland annat 

sundhetsnämnder, regleringar för bebyggelse och stadsplanering. Staden skulle med hjälp av 

                                                           
6
 Andréasson, Ulf (1998). ”Renhållning på liv och död”, Populär Historia nr 3 

7
 Wetterberg, Ola & Axelsson, Gunilla (1995). Smutsguld & dödligt hot. Göteborgs renhållningsverk 

s. 21-23 
8
 Andréasson, Ulf (1998). ”Renhållning på liv och död”, Populär Historia nr 3 

9
 Bergmark, Matts (1991). Bad och bot: om vattnet som läkemedel och njutningsmedel. [Ny utg.] 

Stockholm: Prisma. s. 321, 324 
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dessa verktyg förnyas och bli en sundare miljö. Staden skulle byta karaktär, från att vara en 

trång, mörk och smutsig plats, till att vara ljus, hygienisk och med god luftcirkulation. Husen 

som byggdes hade stora fönster som släppte in mycket luft, men även god ventilation blev 

viktigt för att kunna vädra ut fukt och minska risken för epidemier. Det anlades även parker 

och gröna stråk inom staden och gatorna breddades.
10

   

Den växande medvetenheten om hygienens positiva effekt på hälsan, förde med sig en 

rad förbättringar. Ett exempel är vattenklosetten, som började installeras i Sverige på 1920-

talet, för att förenkla för befolkningen. I och med det spolades det som tidigare varit en resurs 

för jordbruket ut i sjöar och hav.
11

 Att latrinet spolades ut i vattendrag ansågs som en bra 

lösning, då man trodde att sjukdomarna försvann i vattnet. Så visade sig inte vara fallet, tron 

på att vattendragen kunde absorbera sjukdomarna raserades. Bad i sjöar och hav runt om i 

Sverige gav upphov till en rad sjukdomar. Kvalitéten på vattnet var under 1950-talet så dålig 

att bad förbjöds i alla vattendrag och havsbad kring städer.
12

 Även sopnedkast som började 

installeras i flerfamiljsbostäder 1929, ansågs modernt och både hygieniskt och praktiskt. 

Utvecklingen blev mer avfall, allt slängdes i samma kärl och skulle snabbt transporteras bort 

från städerna.
13

 Lösningen blev att dumpa avfallet utanför städerna, denna lösning var populär 

när den lanserades, eftersom problemet då inte längre var synligt. Med en ökande 

avfallsmängd från både privathushåll och industrin, blev detta i längden ohållbart. Därför 

eftersöktes nya sätt om hur avfallet skulle hanteras, så under 1970- och 1980-talet började 

många av dessa soptippsanläggningar att bränna avfallet. Detta hade redan innan förekommit, 

men nu kontrollerades förloppet i högre grad. Även om förbränningsröken renades så läckte 

en hel del miljö- och hälsofarliga ämnen ut. Bland annat så orsakade under mitten av1980-

talets förbränningen 60 procent av den totala utsläppsmängden kvicksilver i luften, vilket 

motsvarade tre ton. Utöver det var även utsläppen av saltsyra (klorväte) höga, med en årlig 

utsläppsmängd på omkring 8000 ton, vilket kunde leda till lokala försurningar. De höga 

nivåerna av giftiga ämnen lyckades dessa anläggningar reducera under slutet av 1980-talet, 

vilket resulterade i att utsläppen av koldioxid i början av 1990-talet understeg 1 ton.
14

  

  

                                                           
10

 Wetterberg, Ola & Axelsson, Gunilla (1995). Smutsguld & dödligt hot. Göteborgs renhållningsverk 

s. 43-46 
11

 Andréasson, Ulf (1998). ”Renhållning på liv och död”, Populär Historia nr 3 
12

 Bergmark, Matts (1991). Bad och bot: om vattnet som läkemedel och njutningsmedel. [Ny utg.] 

Stockholm: Prisma. s. 342-343 
13

 Andréasson, Ulf (1998). ”Renhållning på liv och död”, Populär Historia nr 3 
14

 Wastenson, Leif, Grundsten, Claes & Bernes, Claes (red.) (1991). Sveriges nationalatlas. Miljön. 

Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA) s. 134 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa förhållandet mellan samhällsplanering och folkhälsa samt 

redogöra för hur samhällsplaneringen ser ut idag med fokus på vad som görs för att förbättra 

folkhälsan. 

 

Hur har samhällsplaneringen över tid förändrats för att förbättra folkhälsa? 

 

Hur organiseras det svenska folkhälsoarbetet idag, utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv 

och hur kan byggd miljö vara hälsofrämjande?  

 

Hur bedrivs samhällsplaneringen med inriktning mot folkhälsa i en medelstor svensk kommun 

idag? 

1.3 Metod och material 

Uppsatsprocessen inleddes med formulering av syfte och frågeställningar för att på så sätt ha 

en utgångspunkt i informationssökandet. För att göra arbetet mer intressant och konkret 

beslutades att använda en svensk kommun som exempel. Den kommun som valdes var 

Östersund, en medelstor svensk residensstad. Grunden till att Östersund valdes var att 

Östersund är en ung stad som inte vuxit fram slumpmässigt, utan var planerad från början. 

Uppsatsen utgår från kvalitativ metod och har en deskriptiv ansats. Intervjuer med 

personer anställda på Statens folkhälsoinstitut och Östersunds kommun har genomförts. 

Eftersom avsikten med uppsatsen är att belysa en utveckling, inte att göra någon jämförelse 

eller statistisk redovisning, används en kvalitativ intervjumetod. Kvalitativ intervjumetod är 

en flexibel intervjuform som ofta genomförs med låg grad av strukturering, vilket innebär att 

de frågor som ställs är öppna och ger intervjupersonen utrymme att besvara frågorna med 

egna ord. I en intervju av kvalitativ karaktär för intervjuaren ett samtal med intervjupersonen 

och får svar av en levande karaktär. Metoden ansågs mest lämplig för att besvara 

frågeställningarna i detta arbete. 

Valet av intervjumetod har styrts av storleken på uppsatsen samt tidsbegränsningen. 

Intervjuerna genomfördes med låg grad av standardisering, då frågorna ställdes utifrån vad 

som i de enskilda intervjuerna föll sig naturligt. Intervjuerna har skett genom personliga 

möten med de intervjuade. En semistrukturell intervjuguide har använts. Intervjuerna 

bandades och skrevs ut, genomläsning och bearbetning av intervjuerna har skett i flera 

omgångar.15
 I de fyra intervjuer som genomfördes, ställdes frågorna utifrån hur samtalet 

fortlöpte. Intervjuguiden som utformats innan följde trattprincipen om att börja med stora 

öppna frågor för att sedan gå ner till mindre och mera konkreta frågor. På det sättet följde 

intervjuerna, trots den semistrukturella utformningen, ändå intervjuguiden till stor del. 

Enskilda intervjuer ansågs lämpligt för att få en mer djupgående förståelse för ämnet. Genom 

strategiskt urval hittades lämpliga intervjupersoner som gjordes utifrån arbetets syfte. Vid 

genomsökning av myndighetens respektive kommunens hemsidor på internet, hittades två 

lämpliga intervjupersoner som kontaktades. Båda tackade ja till att intervjuas. Uppsatsens 

                                                           
15

 Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4 s.81-83 
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omfattning med endast ett fåtal intervjuer gjorde att intervju i samband med personliga möten 

ansågs lämpligast för arbetet. Fältstudien i Östersund förbereddes via telefonsamtal för 

presentation och planering tillsammans med intervjupersonerna. Väl på plats genomfördes två 

extra intervjuer, en på respektive institution. Dessa kom till stånd genom snöbollsmetod, 

vilket innebär att en intervjuperson själv tipsar om andra som den tycker har något att tillföra 

ämnet
16

. De som intervjuades var; 

 

 Sofie Bergman, folkhälsoutredare Östersunds kommun. 

 Jenny Jernström, planarkitekt, Östersunds kommun.  

 Marlen Ljusberg, strateg lokalt/regionalt folkhälsoarbete, Statens folkhälsoinstitut.  

 Henry Stegmayr, utredare, Statens folkhälsoinstitut.  

 

För att få inblick i den svenska folkhälsopolitiken och folkhälsoarbetet valdes två 

intervjupersoner ut från Statens folkhälsoinstitut. De två, Henry Stegmayr och Marlen 

Ljusberg arbetar med olika uppgifter inom institutet. Marlen Ljusberg ansågs lämplig 

eftersom hon jobbar som strateg inom lokalt och regionalt folkhälsoarbete, med projekt om 

till exempel levnadsvanor. Genom snöbollsmetoden intervjuades även Henry Stegmayr vid 

Statens folkhälsoinstitut. Henry Stegmayr är anställd som utredare och arbetar med hur fysisk 

planering i större utsträckning kan vara hälsofrämjande. Eftersom en medelstor svensk 

kommuns folkhälsoarbete studerades så intervjuades Sofie Bergman, folkhälsoutredare vid 

Östersunds kommun. Detta för att få information om samspelet mellan folkhälsa och 

samhällsplanering, hur befolkningen i Östersund mår och vilka hälsofrämjande insatser som 

kan resultera i en bättre folkhälsa i kommunen. Vidare genom rekommendation från Sofie 

Bergman intervjuades Jenny Jernström, planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningens 

avdelning Plan och bygg vid Östersunds kommun. Jenny Jernström ansågs lämplig för att få 

en uppfattning om Östersunds kommuns samhällsplanering och hur hänseende tas till 

folkhälsoaspekten. Risken finns att kommuntjänstemän är partiska och vill framhäva sin 

kommun till det bättre. Men eftersom detta arbete inte drar några slutsatser för hela landet 

anses inte det som något större problem.   

Utöver intervjuerna har litteraturstudier genomförts. Uppsatsen innefattar litteraturstudier 

om stadsutveckling, folkhälsa, fysisk planering och hälsofrämjande samhällsplanering, vilka 

återfunnits via Uppsala universitets databaser för litteratur. Stora delar av uppsatsen bygger 

på forskning av Johan Faskunger, filosofie doktor inom fysisk aktivitet och folkhälsa
17

. 

Rapporter från Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen samt Östersunds kommun har 

använts för att få en bredare uppfattning och kunskap om hur arbetet med hälsofrämjande 

samhällsplanering genomförs. Dessa rapporter kan ses som ett komplement till intervjuerna 

för att verifiera Statens folkhälsoinstituts och Östersunds kommun inställning till dessa 

frågor. Rapporterna har används som ett underlag både i bakgrund och i resultat.  

  

                                                           
16

 Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007). Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

s. 32 
17

www.proactivitv.se hämtad 28/1-12 

http://www.proactivitv.se/
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Folkhälsa; ”det allmänna hälsotillståndet i en befolkning”.
18

 

Folksjukdomar; ”benämning på sjukdomar som har stor prevalens (förekomst) i 

befolkningen”.
19

 

Fysisk aktivitet; all typ av kroppslig rörelse som ökar energiomsättning
20

 

Samhällsplanering; ”riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och 

miljö”.
21

  

1.5 Avgränsning och disposition 

Föreliggande uppsats kommer att byggas runt begreppet folkhälsa. Ett begrepp som florerar i 

många olika sammanhang. Betydelsen av ordet folkhälsa varierar i hög grad men detta arbete 

utgår ifrån Nationalencyklopedins definition, där begreppet syftar på det allmänna 

hälsotillståndet. Tonvikt kommer att läggas på de fysiska hälsoaspekterna. Uppsatsen 

kommer inte i någon större utsträckning visa på eller analysera skillnader i hälsotillståndet 

mellan samhällsklasser eller folkgrupper, utan snarare på förutsättningar för god hälsa. Frågor 

och problem som rör det allmänna hälsotillståndet och hälsofrämjande samhällsplanering har 

olika karaktär runt om i världen. Uppsatsen kommer därför fokusera på de svenska 

förhållandena inom samhällsplanering och folkhälsa.  

Uppsatsens disposition är uppbyggd runt sex delar. Efter denna inledande del följer ett 

teoriavsnitt med tidigare forskning på området vilken roll folkhälsa har i samhället. Vilket i 

sin tur leder in på den tredje delen som avhandlar på vilka grunder svenska folkhälsopolitiken 

är uppbyggd samt hur miljöer kan utformas på ett hälsofrämjande vis. I den fjärde delen 

kommer exemplet på hur en medelstor svensk kommun arbetar med folkhälsofrågor, det 

avsnittet inleds med en historisk redogörelse om hur kommunens centralort vuxit fram. Där 

efter följer den femte delen som berör hur framtiden ser ut inom detta område.  

Uppsatsen avslutas med en sjätte del innehållande en sammanfattning och redovisning av 

resultat med tillhörande diskussion.  

 

 

2. FOLKHÄLSANS ROLL I SAMHÄLLET 

 

Människors hälsa påverkas av en rad olika områden inom politiken och samhällssektorn. En 

modell som Statens folkhälsoinstitut använder för att analysera orsakssamband mellan 

folkhälsa och samhälle, är DPSIR. Det är en modell som ursprungligen är framtagen för att 

analysera samspelet mellan miljö och samhälle, men den går även att applicera på hälsa. Den 

är framtagen av Europeiska miljöbyrån, som publicerade modellen i European Environmental 

Agency 1999. Namnet DPSIR, utgår ifrån de komponenter som modellen innehåller. Den 

första av fem komponenter är drivkrafter (Driving forces), vilket är faktorer som ligger långt 

ifrån personen på en samhällsnivå, till exempel lagar, normer och värderingar. Den andra är 

                                                           
18

 www.ne.se 1, hämtad 14/12-11 
19

 www.ne.se 2, hämtad 14/12-11 
20

 www.fhi.se 1, hämtad 9/1-12 
21

 www.ne.se 3, hämtad 14/12-11 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.fhi.se/
http://www.ne.se/


9 
 

påverkansfaktorer (Pressure), vilket innebär hälsopåverkande faktorer som ligger på 

befolkningsnivå, så som tillgänglighet, pris och attityder. Den tredje komponenten är 

individens tillstånd (State), vilket är de faktorerna som har direkt inverkan på den personliga 

hälsan, som exempel kan nämnas bruk av hälsofarliga produkter, bland annat tobak och 

alkohol. Fjärde komponenten är hälsoutfall och andra effekter (Impact), det är 

konsekvenserna av tillståndet, till exempel samhällskostnader, sjukdomar samt att personer 

dör i förtid. Som femte och sista komponent beskrivs åtgärder och styrmedel (Response), 

vilket inkluderar hur drivkrafter och påverkansfaktorer kan förändras i och med politiska 

beslut, så som ekonomiska, informativa och administrativa styrmedel. Modellen kan vara ett 

underlag för att på ett strategiskt sätt finna åtgärder mot hälsoproblem.
22

 

Filosofie doktor Johan Faskunger, tidigare verksam inom Statens folkhälsoinstitut (2004-

2006) som ansvarig för främjandet av fysisk aktivitet
23

, förklarar i sin rapport; Den byggda 

miljöns påverkan på fysisk aktivitet att det är allmänt känt att motion har en central betydelse 

för individens hälsa. Däremot är det inte lika uppmärksammat att sambandet mellan den 

fysiska miljöns utformning och tillgången till sociala miljöer är viktiga förutsättningar för 

fysisk aktivitet. Mängden fysisk aktivitet och den individuella hälsan hos en person påverkas 

av en rad olika faktorer, vilka kan delas in i social miljö, byggd miljö samt individuella 

faktorer.
24

 Dahlgren och Whitehead (1991) konstruerade en modell om vilka faktorer som 

påverkar hälsan. Modellen menar att bestämningsfaktorerna går att dela in i undergrupper, 

påverkbara och opåverkbara.
25

 De som inte går att påverka är det genetiska arvet, ålder och 

kön. Det som går att påverka är individuella livsstilsfaktorer som kan röra sig om vad 

personer har för vanor och ovanor, tillexempel mat, motion och sömn. Sedan påverkar även 

sociala influenser samt samhällsinfluenser, så som socialt stöd och sociala nätverk. Levnads- 

och arbetsförhållanden har en stor betydelse på människors hälsa, vad personen jobbar med, 

aktiv transport till och från arbetet och boendesituation. Den sista gruppen med bestämnings 

faktorer är allmänna, socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden, vilket rör 

sig om hur samhället är uppbyggt, politik och religion.
26

 En bestämningsfaktor som finns med 

i modellen är aktiv transport, vilket Faskunger i sin rapport; Den byggda miljöns påverkan på 

fysisk aktivitet framhäver som en viktig form av motion. Personer som väljer att till exempel 

cykla eller promenera till arbetet, har bättre förutsättningar att uppnå den dagliga 

rekommenderade mängden fysisk aktivitet.  Vidare anser Faskunger att det i Sverige finns 

brister i utformningen av gång- och cykelvägsnätet, då det upplevs som otryggt och krångligt 

                                                           
22
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att välja bort bilen. Att investera i förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter är 

således samhällsekonomiskt lönsamt, då det minskar risken för kroniska sjukdomar.
27

  

I rapporten Samhällsplanering för ett aktivt liv: fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa 

från beskriver Faskunger att med hjälp av samhällsplanering och utformning av den byggda 

miljön, går det att verka för en positiv utveckling av folkhälsan. Miljöer kan skapas där 

människor uppmuntras att vara aktiva, vilket på sikt kan förebygga kroniska sjukdomar. 

Exempel på rörelsefrämjande miljöer kan vara att gång- och cykelvägar separeras från 

biltrafiken. Vidare nämner Faskunger mötesplatser, parker, grön- och naturområden samt 

platser avsedda för barnlek och utevistelse, som viktiga förutsättningar för mera aktiva 

levnadsvanor. Dessa förutsättningar har försämrats under efterkrigstiden, då bilismen tagit 

över. Förr var städerna mera kompakta och cykling eller promenad var det självklara 

alternativet i vardagen. Människor fick daglig motion i sina vardagliga sysslor. Idag har 

begreppet aktiv livsstil ändrat form, från att vara rörelse i vardagen till att bli mer intensiv 

träning på fritiden. Till exempel så är det inte längre standard att personer arbetar och handlar 

i sitt närområde, utan de aktiviteterna sker längre bort från hemmet, vilket bidrar till den 

ökande bilismen. Bristen på vardaglig motion i kombination med sämre matvanor har 

resulterat i större andel överviktiga och fler fall av hjärt- och kärl sjukdomar, cancer samt typ 

2 diabetes.
28

 Faskunger berör även i rapporten det faktum att under de senare åren har 

myndigheter i Sverige blivit mera medvetna om folkhälsan. Detta har bidragit till ett större 

samhällsansvar för att hitta åtgärder som kan öka den fysiska aktiviteten och det allmänna 

hälsotillståndet. Fokus har flyttats från att hälsa bara är individens ansvar till att samhället ska 

planeras på ett hälsofrämjande vis. Som exempel på hur en bebyggd miljö fungerar 

hälsofrämjande nämner Faskunger tillgång till mötesplatser inom gångavstånd i säker miljö, 

där det finns möjlighet för social samvaro. Det är viktigt att miljöer inte är exkluderande, utan 

att alla människor får möjlighet att besöka dem, oavsett vilken kultur, härkomst eller 

socialgrupp personen tillhör, samt att miljön även är anpassad för människor med 

funktionsnedsättning. För att uppnå en miljö som är hälsofrämjande för alla är det viktigt att 

ha en öppen dialog med berörda.
29

  

God folkhälsa har positiva effekter på den ekonomiska utvecklingen. Inlärningsförmågan 

är bättre hos personer med god hälsa och de vidareutbildar sig även i högre utsträckning. En 

bra hälsonivå hos en person bidrar även till förbättrad arbetsförmåga och fler arbetsföra år. 

Ohälsosam livsstil bidrar till ökade kostnader för samhället. Ohälsa och olycksfall kostar 

samhället årligen 120 miljarder kronor.
30

 Den kostnaden går att dela in i indirekta och direkta 

kostnader. Där de indirekta kostnaderna innefattar de förlorade inkomster som minskad 

                                                           
27

 Faskunger, Johan (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet: en 
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30

 Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa - allas ansvar. Statens folkhälsoinstitut s. 35-

37 



11 
 

produktivitet och sjukfrånvaro i arbetslivet. De direkta kostnaderna för samhället består av 

vård av sjuka, läkemedel och rehabilitering.
31

 

 

 

3. DEN SVENSKA FOLKHÄLSOPOLITIKEN 

 

Sverige har i dagsläget bland de högsta medellivslängderna i världen, medellivslängden var 

2010 beräknad till 83,2 år för kvinnor respektive 79.1 år för män.
32

 Hälsoutvecklingen hos 

befolkningen har varit en positiv under lång tid, med ökad medellivslängd och färre 

hälsorelaterade problem. Grunden till det höga allmänna hälsotillståndet är välfärden, så som 

tillgång till vård, god infrastruktur och gratis skolgång. Med god ekonomisk tillväxt och 

högre utbildningsnivå förbättras folkhälsa. Det går att utskilja tre faktorer till människors 

hälsa; livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor. Inkomst, sysselsättning och utbildning är 

exempel på livsvillkor. Den fysiska miljön och omgivningen där personer bor, arbetar eller 

spenderar sin lediga tid, ingår i begreppet livsmiljö. Den tredje faktorn, levnadsvanor är det 

som personen själv väljer, så som kost och fysisk aktivitet. I jämförelse med övriga världen är 

det allmänna hälsotillståndet i Sverige högt, dock gäller inte detta alla. Individer med låg 

inkomst eller låg utbildning har sämre hälsa och lägre livslängd än genomsnittet Även 

människor med funktionshinder, utlandsfödda och HBT-personer har enligt statistiken i 

genomsnitt sämre hälsa.
33

 Marlen Ljusberg från Statens folkhälsoinstitut poängterar att 

Sverige har hög arbetslöshet bland unga och många som inte fullföljer sin 

gymnasieutbildning, två faktorer som i förlängningen påverkar hälsan negativt.
34

  

När Sveriges riksdag röstade igenom den nya och nu gällande folkhälsopolitiken 2003 

förändrades synsättet inom folkhälsoarbetet. Den nya politiska strategin innebar att fokus 

förflyttades från sjukdomar till faktorer som har inverkan på hälsan. På så sätt synliggörs hur 

”hälsoläget” utvecklas och förändras, vilket kan användas som underlag i politiska beslut.
35

 I 

Sverige är folkhälsopolitiken även sektorsövergripande, vilket innebär att det inte bara är en 

myndighet som har hand om alla hälsofrågor utan ett flertal myndigheter samverkar och 

påverkar hur folkhälsan utvecklas. Tre myndigheter har mer betydande roller; 

Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.
36

 Smittskyddsinstitutet 

ansvarar för det nationella smittskyddet med inriktning mot ett folkhälsoperspektiv. De 

viktigaste uppgifterna som myndigheten arbetar med är beredskap för eventuell 

smittspridning, kunskapsspridning och övervakning. Smittskyddsinstitutet arbetar även med 

diagnostik, forskning och fungerar som ett rådgivande organ för landstingens 

verksamhetsansvariga.
37

 Socialstyrelsen arbetar bland annat med att ta fram 

folkhälsorapporter, om hur folkhälsan i Sverige utvecklas. De har även fått i uppdrag att 
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implementera hälsofrämjande åtgärder inom hälso- och sjukvården. Som ett led i detta har 

Socialstyrelsen tagit fram ett antal nationella riktlinjer och metoder, som ska fungera som 

guide för personer i beslutsfattande position och i verksamhetsledningar. Dessa riktlinjer som 

är framtagna för att förebygga sjukdom, kan handla om att ge stöd till personer som är i 

behov av att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna är indelade i fyra 

huvudområden, tobak, alkohol, fysisk aktivitet samt matvanor.
38

 Som nämnts tidigare är 

bevisat att förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdom har stora hälsovinster och 

betydelse även för den ekonomiska utvecklingen.
39

 Trots detta har inte denna typ av åtgärder 

någon given roll inom hälso- och sjukvården. Det varierar mellan landstingen och även 

mellan vårdenheter hur stor del av deras resurser som satsas inom området. Socialstyrelsen 

menar även att i arbetet om att främja hälsa finns det många aktörer i samhället som kan 

påverka. Förutom myndigheter, kan skolor, frivilligorganisationer och näringslivet hjälpa till, 

det är ett arbete som är sektorsöverskridande.
40

 

Indikatorerna som ligger till grund för Socialstyrelsen riktlinjer för fysisk aktivitet är 

uppbyggda runt rekommendationer som Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har tagit 

fram. Deras definition av otillräcklig mängd av fysisk aktivitet är om individen rör på sig 

relativt intensivt mindre än 2,5 timmar i veckan eller med högre intensitet minder än 75 

minuter. Tiden som personen är fysiskt aktiv bör spridas ut över veckan samt inte genomföras 

i perioder kortare än tio minuter sammanhängande. Förekomsten av stillasittande i längre 

tidsperioder bör minimeras, vid stillasittande arbete rekommenderas kortare pauser med 

inslag av fysisk aktivitet.
41

  

En stor del av det Svenska folkhälsoarbetet görs av Statens folkhälsoinstitut, 

myndigheten är styrd av fyra nivåer av styrdokument. Först, som för varje myndighet finns en 

övergripande instruktion som ska fungera som vägledning över tid. Sedan finns det även en 

proposition från regeringen, även propositionen fungerar som vägledning, men den är 

uppbyggd runt vad den nuvarande regeringen anser viktigt och bör prioriteras. Dessutom 

kommer det varje år ett regleringsbrev, som mer detaljerat styr vad arbetet ska kretsa kring. 

Den slutliga styrdokumentsnivån är regeringsuppdragen, vilka är specificerade uppdrag som 

ska genomföras under en bestämd tidsperiod.
42

  

Statens Folkhälsoinstitut har tre huvuduppgifter, den första är att institutet ska vara ett 

kunskapscentrum för vilka metoder och strategier som kan tillämpas för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Institutet har även till uppgift att göra nationell och internationell forskning 

överskådlig, följa upp utvecklingen samt att stödja ny forskning. Kunskapen som 

Folkhälsoinstitutet förmedlar ska ligga som ett underlag och ett hjälpmedel för i vilken 

riktning folkhälsopolitiken ska styras.  Den andra huvuduppgiften är tillsynsfrågor kring 

ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger och tobak). Folkhälsoinstitutets roll är att sköta en 

                                                           
38

 Socialstyrelsen, (2011) ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011” – Bilaga, 

Indikatorer s. 17 
39

 Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa - allas ansvar. Statens folkhälsoinstitut s. 35 
40

 Socialstyrelsen (2011) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011- Stöd för 

styrning och ledning s.37 
41

 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 – Bilaga, Indikatorer, Socialstyrelsen 

s. 16-18 
42

 Marlen Ljusberg, strateg lokalt/regionalt folkhälsoarbete, Statens folkhälsoinstitut 



13 
 

övergripande tillsyn samt att ge stöd åt kommuner och landsting som står för den direkta 

tillsynen. Den tredje huvuduppgiften är att institutet ska genomföra uppföljning av 

folkhälsoåtgärder utifrån elva målområden. Detta resulterar i regelbundna folkhälsopolitiska 

rapporter där analys av utvecklingen av hälsopåverkande faktorer samt visioner för framtiden 

redovisas. Institutets uppföljningar och utvärderingar leder också till årliga rapporter om 

standarden inom livsstilsfrågor och vilka prioriteringar och inriktningar som krävs för att 

förbättra folkhälsan.
43

 

Mycket av Statens folkhälsoinstituts arbete bygger på elva framtagna målområden. 

Inriktningen på dessa områden är att befolkningen i Sverige ska ha goda förutsättningar och 

lika villkor att uppnå en god hälsa. Som tidigare nämnt är det flera av statens myndigheter 

som arbetar inom dessa områden, men det är Folkhälsoinstitutet som har helhetsansvaret om 

utveckling, uppföljning och utvärdering. Institutets elva målområdena är;
44

  

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället   7. Skydd mot smittspridning 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor    9. Fysisk aktivitet 

4. Hälsa i arbetslivet    10. Matvanor och livsmedel 

5. Miljöer och produkter    11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak  

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård   och spel
45

 

 

För varje målområde har det genom forskning visats på samband om vad som påverkar hälsan 

inom området, så kallade bestämningsfaktorer. För att se hur faktorerna påverkar hälsan har 

indikatorer identifierats, utvecklingen av dessa indikatorer följs upp för att göra 

hälsoutvecklingen över tid överskålig.
46

 Exempel på relevanta faktorer för fysisk planering 

presenteras i följande modell.  

Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer
47
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Målområde Bestämningsfaktor Indikator 

1. Delaktighet och 

inflytande 

Fysisk tillgänglighet  

 

Andel funktionshindrade som inte 

behöver gå i trappor för att komma ut 

eller in i sin bostad  

5. Miljöer och produkter Miljöer som kan 

relateras till skador  

Antal rapporterade skador som 

resulterat i vård eller dödsfall i olika 

miljöer 

9. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet   Andelen vuxna som är fysiskt aktiva i 

minst 30 minuter per dag 
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Som exempel på detta ger Marlene Ljusberg, utredare på Statens folkhälsoinstitut, att fysisk 

aktivitet som bestämningsfaktor på målområdet fysisk aktivitet där en indikator kan vara att 

människor ska vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, se figur ovan. Marlen Ljusberg 

vill då framhäva i linje med socialstyrelsens riktlinjer, att fysisk aktivitet inte måste handla 

om intensiv jympa eller långdistanslöpning, utan att det kan vara att välja att cykla istället för 

att köra bil kortare sträckor.
48

 Genom att vara fysiskt aktiv minskas risken av att drabbas av 

någon folksjukdom. Bland annat så minkar risken för hjärt- och kärlsjukdomar till hälften, 

även risken att drabbas av högt blodtryck, depression eller benbrott minskar. Fysiskt aktiva 

personer har även starkare immunförsvar. Personer med en aktiv livsstil lever längre och har 

en bättre allmän hälsa än inaktiva.
49

 Ett av Folkhälsoinstitutets återkommande projekt är ”ett 

friskare Sverige”. Syftet med det arbetet är att synliggöra allt arbete som görs för att förbättra 

hälsan. Projektet är ett samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges landsting. Det 

kan till exempel anordnas aktiviteter eller ”happenings” för att synliggöra behovet av att 

främja hälsa.
50

  

Det bedrivs även folkhälsoarbete på regional nivå, det är länsstyrelserna i Sverige som 

har hand om den regionala nivån, där fokus ligger på tandvård, hälso- och sjukvård samt på 

den regionala utvecklingen. Även många av landets kommuner bedriver någon form av 

hälsofrämjande arbete. Det kan vara i utformningen av fysiska miljöer eller i skola och 

barnomsorgen. Kommunerna har ofta tjänstemän anställda för att samordna frågor som rör 

folkhälsa, de kallas ofta folkhälsostrateger eller folkhälsoplanerare. Deras arbetsuppgifter kan 

röra sig om att utifrån Statens folkhälsoinstituts bestämningsfaktorer för hälsa, ta fram lokala 

handlingsplaner och hälsomål.
51

  

Världshälsoorganisationen (WHO) har ett nätverk för hälsosamma europeiska städer 

(WHO European Healthy Cities Network). En undergrupp till det nätverket är Svenska 

Healthy Cities, som är ett samarbete mellan ett femtontal svenska kommuner. Syftet med 

organisationen är att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra i arbetet med att uppnå de 

nationella folkhälsomålen samt att utveckla den lokala hälsan. Kommunerna ska ha lika 

förutsättningar för en hållbar utveckling, välfärd samt god folkhälsa. I nätverket ingår både 

politiker och tjänstemän från olika förvaltningar, vilket medför olika infallsvinklar. 

Blandningen av representanter med olika fackkunskaper i nätverket ökar kunskapen. Healthy 

Cities har utformat kriterier om vad hälsosam samhällsplanering innebär; hälsosam livsstil 

med social gemenskap, boende med kvalitet, tillgång till arbetsplatser och service, lokal 

livsmedelsproduktion i en säker miljö, trygghet, jämlikhet, god luftkvalitet och estetik, 

kvalitet på vatten, avlopp och markanvändning samt ett ekologiskt klimat.
52

 En vision från 

nätverket är att ”all fysisk planering skall vara hälsosam”
53

. Det vill säga att hänsyn ska tas 

till livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor inom kommunerna för att skapa goda 

förutsättningar för de elva nationella folkhälsomålen. Både resultatet och planeringsprocessen 
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ska vara hälsofrämjande, med detta menas att befolkningen som berörs av planeringen ska 

vara delaktiga i processen redan ifrån början.
54

 

   

3.1 Samhällsplanering för bättre folkhälsa  

Tillvägagångssätten inom samhällsplanering för att förbättra folkhälsan har förändrats över 

tid, eftersom vår hälsa har förbättras. Dagens folksjukdomar skiljer sig från de som härjade 

under början av industrialismen. Historiskt sett har den hälsosamma planeringen handlat om 

att bygga bättre bostäder, skapa goda hygieniska förhållanden för befolkningen, förbättra 

arbetsmiljöerna, bygga upp en allmän sjukvård samt förbättra den ekonomiska tryggheten. 

Resultat av detta är att spädbarnsdödligheten i Sverige är bland den lägsta i världen och 

medellivslängden bland de högsta. Däremot speglar inte resultaten hela sanningen, med hög 

standard kommer nya problem och nya folksjukdomar.  Hälsoskillnaderna i samhället ökar, 

eftersom inte hela befolkningen har samma förutsättningar för en god hälsa.
55

 Vår hälsa är 

något som vi har möjlighet att påverka, äter vi bra och varierat, motionerar regelbundet, 

undviker alkohol och tobak så har vi goda förutsättningar för att må bra. Däremot är det 

svårare att påverka den fysiska miljöns utformning. Offentliga miljöer och närhet till 

grönområden är två faktorer som underlättar för en god hälsa. Dessa faktorer skapar klyftor i 

samhället, där vissa grupper har goda förutsättningar och andra missgynnas.
56

  

Mycket av det hälsofrämjande arbete som bedrivits under senare år har syftat till att 

informera personer om de positiva effekterna med goda levnadsvanor. Med målbilden om att 

individen själv med hjälp av kunskapen ska lägga om sin livsstil. De senaste åren har det i 

högre grad blivit trendigt att ha en aktiv livsstil, vilket även haft stort utrymme i media. 

Denna ”motionsvåg” där människor framförallt intresserar sig för strukturerad träning så som 

att till exempel gå på gym, kan inte kompensera bristen på aktiva vardagsaktiviteter.
57

 Marlen 

Ljusberg vill poängtera att den aktuella hälsotrenden, inte påverkar folkhälsan på det positiva 

sätt som det kan ge sken av. Klyftorna mellan människor har vuxit, det är till stor del de som 

redan hade en aktiv livsstil som blivit ännu mera fysiskt aktiva, medan de som är inaktiva 

fortfarande inte rör på sig. Denna aspekt har även uppmärksammats av samhälls- och 

folkhälsoplanerare, samt forskare runt om i landet. En orsak till det stora antalet inaktiva kan 

vara att det i den byggda miljön finns hinder eller saknas förutsättningar för fysisk aktivitet. 

Beslutsfattare börjar inse att det inte går att ändra människors beteende med endast 

information. Människors levnadsvanor och hälsa förändras inte med ”jippon”, beteendet är 

mycket djupare än så.
 58

 Åtgärder som istället för att bara fokusera på individen undanröjer 

hinder och skapar förutsättningar för fysisk aktivitet har bättre möjlighet att bli lyckade. 

Lösningar av den typen främjar i högre grad folkhälsan då de påverkar hela befolkningen och 

når även de stillasittande och socioekonomiskt svaga grupperna. Även i ett långsiktigt 
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perspektiv kan förändring av miljön fungera bättre än personliga beteendeförändringar, risken 

med att falla tillbaka i gamla levnadsmönster minskas. Till exempel är det enklare att cykla 

eller gå till arbetet om det finns goda förutsättningar för det med få hinder, så som partier utan 

belysning eller större vägar som måste korsas.
59

  

3.2 Hälsofrämjande miljöer 

Under de senare åren har myndigheter i Sverige blivit mera medvetna om folkhälsans 

påverkan på den ekonomiska utvecklingen. Detta har bidragit till ett större samhällsansvar för 

att hitta åtgärder som kan öka den fysiska aktiviteten och det allmänna hälsotillståndet. Från 

att det bara varit individens ansvar att förbättra sin egen hälsa till att samhället och staden 

planeras på ett hälsofrämjande vis. Som ett exempel på hur en bebyggd miljö fungerar 

hälsofrämjande nämner Faskunger att personer bör ha tillgång till mötesplatser inom 

gångavstånd i säker miljö, där det finns möjlighet för social samvaro. Det är viktigt att miljöer 

inte är exkluderande, utan alla människor får möjlighet att besöka dem, oavsett vilken kultur, 

härkomst eller socialgrupp personen tillhör, samt att miljön även är anpassad för människor 

med funktions nedsättning.  

För att uppnå en miljö som är hälsofrämjande för alla är det viktigt att ha en öppen dialog 

med berörda.
60

 Marlen Ljusberg anser att dagens samhälle är byggt på ett sätt som försvårar 

fysisk aktivitet. Den fysiska miljön är utformad så att människor inte behöver använda 

kroppen. Behovet av fysiska ansträngningar är i stor utsträckning borta. Vissa miljöer anses 

vara otrygga eller komplicerade att ta sig fram i till fots eller med cykel. Det är byggt för ett 

annat behov, i och med bilismen tog bilarna över trottoarerna när vägen breddades.
61

 Henry 

Stegmayr utredare på Statens folkhälsoinstitut anser att beslutsfattare i Sverige bör hämta 

inspiration till planeringen för cykeltrafik från Köpenhamn och Danmark. Där är staden i 

högre grad uppbyggd efter cyklister och de prioriteras framför bilisterna.
62

 I Statens 

folkhälsoinstituts rapport; Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena, nämns att en viktig 

förutsättning för att öka den fysiska aktiviteten, är att förenkla kommunikationerna mellan de 

olika delarna i staden, där inte bilen är det centrala transportmedlet. Människor ska på ett 

enkelt och smidigt sätt kunna ta sig till och från bostad, jobb, skola, fritidsaktiviteter och olika 

serviceinrättningar. Därför krävs det en god allmän infrastruktur med lokaltrafik och ett 

utbrett gång- och cykelvägnät. Även hinder som försvårar för en aktiv vardag ska undanröjas 

eller förhindras, så som att större bilvägar inom tätbebyggt område förses med 

hastighetsbegränsningar och trafikhinder. En annan förbättring kan vara att separera gång- 

och cykelvägar ifrån bilvägar, för att skapa en tryggare miljö. 

Även Faskunger tar i sin rapport, Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet upp 

hur utformningen av den fysiska miljön och bostadsområdet påverkar rörelsemönstret hos 

människor. Den vardagliga motionen hos människor går att påverka genom hur samhället 
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eller området är uppbyggt. Områden som är uppbyggda på så sätt att promenad ska vara ett 

alternativ för att transportera sig främjar fysisk aktivitet. Det som karaktäriserar är korta 

avstånd till service, väl fungerande kollektivtrafik, en fysisk utformning av miljön där gående 

och cyklister prioriteras med väl skötta cykelvägar och trottoarer samt en blandad tät 

bebyggelse med huvudsakligen flerfamiljshus som boendeform. Befolkningen i sådana 

områden tenderar att promenera en till två gånger mer i veckan än personer boende i områden 

med andra egenskaper. Ett område som är undermåligt utformat och inte uppmuntrar till 

fysisk aktivitet bidrar till att människor får en mera stillasittande livsstil, och även till en 

högre risk att drabbas av psykisk ohälsa.
63

 Faskunger refererar i rapporten till en amerikansk 

studie som visar på att bostadsområden som inte uppmuntrar till fysisk aktivitet, eller där det 

inte finns tillgång till motionsanläggningar, har ett sämre hälsotillstånd bland invånarna. 

Människor som bor i områden med en blandad bebyggelse, med ett bra utbud av service, 

affärer och inom ett rimligt gångavstånd löper betydligt lägre risk att drabbas av fetma.
64

 Det 

finns även andra hälsovinster med att bo i ett promenadvänligt område. I och med att 

personerna rör sig utomhus i större utsträckning ökar deras sociala engagemang och 

kontaktnät i närområdet, vilket i sig för med sig positiva hälsoeffekter, så som bättre mental 

hälsa, längre livslängd och större motståndskraft mot smittspridningar som förkylningar. 

Även hur staden eller området i stort är utformat har betydelse för hur fysiskt aktiva 

befolkningen är. Rutnätsstäder har högre andel fysisk aktivitet än oregelbundna. Detta då det 

är lättare att orientera sig i omgivningen. En annan sak som främjar fysisk aktivitet är att 

valmöjligheter ifråga om resväg är goda, återvändsgränder där det inte går att ta sig fram för 

cyklister och gångtrafikanter hämmar fysisk aktivitet. Däremot vägar som fungerar som 

återvändgränder för bilar men resulterar i en cykelväg, minskar biltrafiken och ökar 

cykeltrafiken. Även separering av bil- och cykelvägar förbättrar förutsättningarna för 

fysiskaktivitet, utrymmen där cyklister måste samsas med tyngre trafik upplevs som otrygga. 

Det finns även andra orsaker till att människor tar bilen istället för att cykla eller gå, det kan 

röra sig om att cykelvägen eller trottoaren är i dåligt skick, med gropar och ojämnheter. Även 

estetiken runt om färdvägen är viktig för att den ska brukas.
65

 

För att öka den fysiska aktiviteten hos människor måste förutsättningar finnas för fysisk 

aktivitet på ett tryggt sätt. Preferenser för vad som anses som tryggt är olika från person till 

person. Det kan till exempel vara att det ska finnas något socialt i miljön, så som mötesplatser 

eller kulturaktiviteter. Beslutsfattarna bör tänka på alla smakinriktningar anser Marlen 

Ljusberg.
66

  

Att vistas i grönområden har stor betydelse för hälsan och det är bevisat att personer som 

har närhet till ett grönområde är fysiskt aktiva i högre utsträckning. Grönområden underlättar 

för spontan motion och lek, så som promenader, joggingturer och vinterlekar. Den typen av 
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organiserade grönområden, så som tätortsnära natur eller stråk, vi ser idag började anläggas 

under början av 1900-talet. De växte fram för att ge överklassen ett ställe att koppla av på och 

ägna sig åt friluftsliv. Under 1930-talet uppmärksammades behovet av rekreation hos de 

arbetande, för att minska den psykiska och fysiska påfrestningen som arbetet förde med sig. 

Grönområdena gjordes då tillgängliga för allmänheten, under samma tid infördes även den 

första semesterlagstiftningen, som innebar två veckors semester. Det var under 1970-talet 

som mycket av det vi idag ser som förutsättningar för friluftsliv anlades; vandringsleder, 

motionsspår och motionsanläggningar. Tack vare allemansrätten har befolkningen i Sverige 

möjlighet att vistas fritt i naturen. Huvuddelen av kommunerna i Sverige arbetar aktivt med 

att tillgängliggöra grönområden för befolkningen. I dagsläget bor omkring 80 procent av 

Sveriges befolkning i tätorter. Avståndet till ett grönområde har stor betydelse för hur mycket 

en person använder det. Det är fastställt att ett avstånd på 300 meter mellan bostaden/arbetet 

och grönområdet är det maximala för att området ska utnyttjas regelbundet
67

. Vägen till 

grönområdet ska även vara, till så stor del som möjligt, fri från biltrafik eller andra hinder. 

Attraktiviteten i grönområdet är också viktigt för att människor ska lockas dit. Det finns 

många olika egenskaper som gör ett område attraktivt, det kan till exempel vara att det är 

lugnt och fridfullt, att det är en plats dit folk kan gå för att komma undan buller och stress. En 

annan egenskap som är eftertraktad är att området ger en känsla av rymd, att det går att 

promenera en längre sträcka utan att området tar slut eller ändrar karaktär på ett onaturligt 

sätt. Vidare har kulturella inslag så som blomsterarrangemang, konstverk och fontäner en 

positiv effekt på grönområdets popularitet. Dock minskar andelen yta i städerna som är 

reserverad för parker och andra områden för rekreation och lek, i och med den förtätning som 

krävs när orten växer.
68

 Grönområden har även andra hälsofrämjande effekter, 

miljöpsykologen Roger Ulrich (1984) har studerat tillfriskningsprocessen hos patienter som 

opererat gallblåsan. Resultatet från Ulrichs studie visade att de patienter som vårdades med 

utsikt över grönområden tillfrisknade snabbare. Detta beror på naturområden får människor 

att slappna av i större utsträckning, då personen undermedvetet ser naturen som sitt 

”urhem”.
69

 Grönområdenas vegetation är bra för luften i omgivningen, en park kan reducera 

så mycket som 80 procent av luftföroreningarna i området. Även träd som är utplacerade som 

en allé längs en väg, reducerar stora delar av föroreningarna.
70

  

Under slutet av 1990-talet började externa köpcentrum att öppna i Sverige, i och med det 

skulle en stor del detaljhandel bedrivas utanför stadskärnan. Transporter till dessa 

affärskomplex sker nästan uteslutande med bil. Med denna externa handel har det blivit 
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svårare för mindre butiker att bedriva sin verksamhet, ofta konkurreras de ut. Då försvinner 

även en del av den vardagliga motionen och den lokala mötesplatsen.
71

  

3.3 Hälsokonsekvensbedömning 

Ett verktyg som går att applicera i en planeringsprocess är så kallade hälsokonsekvens-

bedömningar (HKB). Syftet med sammanställandet av en sådan rapport är att ge kunskap om 

hälsoeffekter åt beslutsfattare. Bedömningen kan även användas som ett underlag för att 

påverka beslut om den visar på allvarliga hälsorisker. Som tidigare nämnts visar den svenska 

folkhälsopolitiken att vår hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer. Inkomst, arbets- och 

jobbsituation och vårt närområde för att nämna några. Dessa faktorer påverkas av politiska 

beslut, därför är det viktigt att hänsyn tas inom alla verksamheter. Inom planer, program, 

enstaka åtgärder och projekt på kommunal- regionalnivå samt nationellnivå.
72

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är motsvarigheten vid planer och projekt som har en 

miljöpåverkan. Där är begreppet miljö inte bara innefattar ekologiskmiljö utan även, 

bebyggelse, kulturarv och människors hälsa. En hälsokonsekvensbedömning är således en 

utvidgning av en miljökonsekvensbeskrivning.
73

 Själva utformningen av en hälsokonsekvens-

bedömning sker i fem steg, screening, planering, analys, resultat/rekommendationer och 

slutligen uppföljning/utvärdering. I den inledande fasen screening, genomförs en 

problemformulering och behovet av en konsekvensbedömning kartläggs utifrån de elva 

nationella målområdena för bättre folkhälsa. Efter att besluts tagits om att genomföra en 

hälsokonsekvensbedömning ska handlingsalternativen redovisas. Den aktuella planen brukar 

då jämföras med ett nollalternativ, alltså att inte göra någonting och låta verksamheten eller 

platsen fungera som tidigare. Utfallen av de två redogörelserna jämförs sedan. Det är viktigt 

att en avgränsning genomförs, så att det inte blir för stort område som ska analyseras. 

Däremot får analysen inte bli för småskalig, som till exempel om en bedömning ska göras av 

hur en ny gågata påverkar folkhälsan. Genomförs det bara en bedömning av själva gatan 

missas troligen en hel del problem. Som exempel att trafiken som leds om skapar problem på 

andra håll. Så tidigt som möjligt bör berörda personer informeras, så de har möjlighet att ge 

synpunker. Ett viktigt mål med en hälsokonsekvensbedömning är att hälsoskillnader mellan 

grupper inte får förvärras, därför prioriteras grupper med redan låg hälsonivå. Visar 

bedömningen att ett genomförande av ursprungsplanen skulle medföra en försämring för de 

med sämre hälsa bör planen rivas upp för ett annat alternativ. Egenskaper som bör beaktas för 

att öka hälsojämlikheten är till exempel ålder, etnicitet, läggning, funktionsnedsättning samt 

socioekonomisk tillhörighet. När sedan processen med hälsokonsekvensbedömningen går 

över i analysfasen, är den snabba metoden att utefter bestämningsfaktorerna för det elva 

målområdena, jämföra i grova drag om det nya förslaget förbättrar, försämrar 

hälsokonsekvenserna, eller om de är oförändrade. Det går även att göra mera komplexa 

analyser, i flera steg där kartläggning av alla konsekvenser redovisas, dock är en analys i den 
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kategorin mer resurskrävande. Sedan när resultatet ska redovisas ska skillnaderna mellan de 

två förslagen redovisas så tydligt som möjligt. På så sätt får beslutsfattarna en god inblick i 

konsekvenserna. Här redovisas även åsikter från berörda, som avslutning på bedömningen 

läggs en rekommendation till. Efter beslut tagits i frågan görs utvärdering och uppföljning av 

arbetet med hälsokonsekvensbedömningen, metod, process och resultat.
74

  

 

 

4. EXEMPLET ÖSTERSUND 

 

Östersunds kommun är en del av Jämtlands län och ligger i Mellannorrland. Kommunen har 

en folkmängd på ungefär 59 500 invånare, varav ungefär 30 500 är kvinnor. Den största 

åldersgruppen är 40-64 år, vilken motsvarar en tredjedel av befolkningen. Barn och unga upp 

till en ålder av 25 år står för nästan 30 procent av befolkningen. Socialdemokraterna är 

överlägset det största partiet i kommunfullmäktige, med 39.5 procent av rösterna i senaste 

kommunalvalet. Kommunledningen består av ett röd-grönt samarbete.
75

 Centralorten 

Östersund är residensstad i Jämtland, stadens befolkningsmängd på 44 300, motsvarar 

ungefär 75 procent av kommunens invånare.
76

  

4.1 Östersunds historia 

När Gustav III grundade Östersund år 1786 var fortfarande plasten som staden är belägen på 

obebyggdmark så när som på en gård. Valet av plats var omdiskuterat, då många hävdade att 

den intill liggande Frösön som varit ett centrum i Storsjöbygden sedan forntiden var bättre 

lämpat för en stad, eftersom befolkningsunderlag och service redan fanns. Alternativet att 

uppföra staden på en ö gick dock inte i linje med den militärstrategi som låg till grund för 

anläggandet av staden. Östersund skulle bli en mittpunkt i kampen mot, det då intilliggande, 

Ryssland och Norge. Redan två år efter beslutet av Gustav III, ritades en stadsplan.
77

 Staden 

fick ett rutmönsters utseende, där gatorna möter varandra i 90 graders vinkel med 

regelbundna kvarter, att bygga städer på det sättet hade varit standard i Sverige sedan 1600-

talet.
78

 Däremot gick utvecklingen av staden trögt, trots förmåner för inflyttare så som 20 års 

skattefrihet. När Jämtland 1810 blev utnämnt till eget län med Östersund som residensstad, 

var invånarantalet endast strax över 200 personer. Befolkningen sysselsatte sig under denna 

tid främst med småskaligt jordbruk.
79

 År 1874 infördes en hälsovårdsstadga i Östersund. Med 

den följde kunskap om vad som var hälsofarligt och vad som kunde förbättras. Även i 

Östersund var det stora problem med avfallshantering och vattenförsörjning. För att förbättra 

den sanitära standarden i staden, började kommunala vattenledningar anläggas, byggnationen 

var färdig 1893. Även om problemen med latrinavfall hade uppmärksammats i och med 

hälsovårdsstadgan, var hanteringen fortfarande en privat angelägenhet till början av 1900-
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talets. Som i övriga Sverige var det jordbrukare boende i trakten som hämtade avfallet för att 

använda det som gödsel. 1920 invigdes det första reningsverket i Östersund, i och med det 

blev latrinavfall en kommunal uppgift. Att Östersund fått ett reningsverk bidrog till att det i 

allt fler bostäder installerades vattenklosetter.  Hanteringen av sopor och hushållsavfall 

fortsatte att vara ett problem, med överfyllda kärl som inte omhändertogs.
80

  

Under 1800-talet började staden på allvar att expandera, handelsverksamheten fick sitt 

genombrott. Den främsta anledningen till detta var järnvägsinvigningen 1879, vilket 

resulterade i en befolkning på omkring 10 000 personer, under början på 1900-talet. 1912 

invigdes stadens rådhus där stadens tjänstemannakår och domstol bedrev sin verksamhet. 

Även vaccinationsrum, utskänkningslokal, polis, häkte och fängelse delade på lokalerna i 

rådhuset.
81

 

Under sommaren 1918 härjade influensasjukdomen Spanska sjukan, en influensasjukdom 

med symtom som hög feber, värk i ögon, öron och rygg, hosta och tjock beläggning på 

tungan. Resultatet blev ofta streptokockinfektioner som i sin tur orsakade lunginflammation. 

Folksjukdomen spred sig över hela Europa under denna tid.
82

 I Sverige drabbades Jämtland 

värst av alla län. Spanska sjukan slog hårt mot Östersund, omkring hälften av stadens 13 000 

invånare insjuknade någon gång under hösten 1918. Denna epidemi drabbade alla 

samhällsklasser, men trångboddheten var en stor orsak till att sjukdomen spreds.
83

 Det som 

ansåg underligt med Spanska sjukan var att många unga friska människor insjuknade, i regel 

är det gamla och barn som är mest mottagliga för influensavirus. Orsaken till det var att unga 

personer som under sitt liv levt i näst intill isolerade miljöer, inte har det naturliga försvaret 

som kontakt med liknande smittor ger. Att Östersund under denna tid växte 

befolkningsmässigt är en anledning till att staden drabbades hårt.
84

 Situationen i Östersund 

under åren 1917-1918 var kritisk, det pågående första världskriget hade medfört restriktioner 

av mat, vilket gjorde att stor del av befolkningen led av undernäring, som även det pekades ut 

som en orsak till att Spanska sjukan fick stort genomslag. Det infördes en rad åtgärder för att 

minska spridningen, bland annat så stängdes skolorna under flera månader, större 

sammankomster förbjöds, så som den årliga höstmarknaden, även teatersalonger och 

biografer stängdes.
85

  

Under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet genomfördes stora 

förändringar i Östersund för att förbättra hälsotillståndet hos befolkningen. Det rörde sig 

bland annat om att hitta lösningar till vatten- och avloppsproblemen, även ett stort antal nya 

bostäder byggdes för att minska trångboddheten.
86

 Även om det fanns vattenledningar inne i 

staden var inte alltid det vattnet av någon vidare kvalitét. Vattnet från reningsverket var 
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förorenat, mängder av avloppsvatten släpptes ut i Storsjön ända fram till 1949. Under vissa 

perioder ansågs Storsjöns vatten så skadligt att bad var farligt för hälsan.
87

 

4.2 Östersunds folkhälsoarbete idag 

Den svenska folkhälsopolitiken har regionala förankringar, ett arbete som främst landstingen 

ansvarar för.
88

 Östersunds kommun som en del av Jämtlands läns landsting har tillsammans 

med länets andra sju kommuner arbetat fram en folkhälsopolicy med konkreta insatser för att 

förbättra folkhälsan. Policyn utgår ifrån fyra utvecklingsområden; trygga uppväxtvillkor, 

utbildning och arbete, hälsofrämjande miljöer samt delaktighet och inflytande.
89

  

Hälsofrämjande miljöer skapas genom; 

• Att det i alla planeringsprocesser vägs in fysiska, sociala, psykiska och trygghetsaspekter. 

• Att främja social gemenskap i när- och bostadsområde som utgör stödjande nätverk. 

• Att öka fritids- och kulturutbud som ligger till grund för identiteter, kulturer och livsprojekt. 

• Att skapa Gemensamma arenor för olika aktiviteter som möjliggör möten mellan olika 

människor. 

• Att tillgängligöra naturmiljöer och grönområden, som underlättar för motion. 

• Att främja hälsosamt åldrande och tillgängliggöra möjligheten att vistas i olika miljöer
90

 

 

I den budget som Östersunds kommun lägger fram varje år beskrivs ett antal mål som 

kommunen har. Ett av de övergripande målen från Östersunds kommun i budgeten 2011 som 

berör folkhälsan är ”Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda 

sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö”
91

. Under det 

övergripande målet har även de olika nämnderna egna mål där hälsan har en central roll, så 

kallade effektmål. Till exempel har miljö- och samhällsnämnden ett uppsatt mål om; Alla 

detaljplaner av större betydelse, miljöplaner samt planering och skötsel av gator, gång- och 

cykelvägar samt kollektivtrafik skall redovisa hur jämställdhet, ekologisk hållbarhet samt 

bättre folkhälsa med särskild tyngdpunkt på barnens trygghet och säkerhet beaktas”
92

. 

Östersunds kommunfullmäktige har inom folkhälsoarbetet arbetat fram utvecklingsområden 

som prioriterades under perioden 2009-2011.  

 Förbättra det psykiska välbefinnandet hos barn och unga. 

 Ungdomars alkoholvanor, skjuta upp debuten och minska konsumtionen. 

 Mer fysisk aktivitet och bättre matvanor hos den unga befolkningen samt den äldre. 

 Minska fallolyckor hos äldre.
93

 

 

Östersunds kommun som är medlem i nätverket Healthy Cities, har startat ett projekt i linje 

med visionen från nätverket om att ”all fysisk planering skall vara hälsofrämjande”. Utifrån 

                                                           
87

 Björklund, Jörgen, Pentén, Gudrun, Sundin, Bosse & Wallentin, Hans (1986) Östersunds historia. 

3. Uppl. (Jämtlands läns museums förlag) s. 268-271 
88

 Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar, Statens folkhälsoinstitut s. 29 
89

 Vår hälsa – länets möjlighet. Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-2015 
90

 Ibid 
91

 Östersunds kommun (2010) Kort om Budget 2011 
92

 Ibid 
93

 Ibid 



23 
 

dessa förutsättningar har Östersunds kommun startat upp projektet ”hälsosam 

samhällsplanering”.  Det rör sig om ett samarbete mellan förvaltningar inom kommunen. 

Ledningsgruppen består av folkhälsorådet och en arbetsgrupp sammansatt av representanter 

från de olika avdelningarna på kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, samt 

folkhälsoutredare. Projektets mål är att öka medvetenheten och kunskapen inom alla 

kommunens förvaltningar och hos beslutsfattare om fördelarna med hälsofrämjande fysisk 

planering. Det andra målet är att utforma verktyg för att underlätta arbetet, vilket kan röra sig 

om hälsokonsekvensbedömningar. Projektet syftar även till att öka delaktigheten vid en 

planprocess, både för kommunens förvaltningar samt för de berörda medborgarna. Två 

representanter för projektet, en folkhälsoutredare samt en person från 

Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelningen Plan och bygg, deltar i Healthy cities 

temagrupp för hälsosam samhällsplanering. Det utbyte av erfarenhet och kunskap med andra 

kommuner och Statens folkhälsoinstitut som möjliggörs genom nätverket, används sedan som 

grund för att utveckla arbetet med hälsosam samhällsplanering i Östersund. Som en del i att 

nå de uppsatta målen med projektet anordnas aktiviteter så som diskussioner och 

informationsträffar. För att uppnå det första målet, arbetar projektet med att skapa möjlighet 

för berörda förvaltningar att ge sina synpunkter och aspekter redan i ett tidigt skede, för att 

underlätta för förvaltningen i fråga att involveras och påverka. I dagsläget ges möjlighet att 

lämna synpunkter oftast när planprogrammet redan är utarbetat, då är det svårare för den 

berörda förvaltningen att påverka beslutsfattare. Det andra målområdet som aktiviteterna 

inom projektet ”hälsosam samhällsplanering” syftar till är att framställa verktyg för att 

underlätta samhällsplaneringen utifrån ett folkhälsoperspektiv. Framförallt genom att utforma 

en mall för kommande hälsokonsekvensbedömningar inom kommunen. Då det nyligen 

utformats en hälso- och miljöbedömning för ett område i Östersunds kommun, Västra Frösön, 

ska hälsodelen i den bedömningen utvärderas och användas som grund. För att öka 

delaktigheten bland medborgare utvärderas hur andra kommuner arbetat med likande frågor. 

Det ska även framställas en rutin över hur kommunen kan öka deltagandet från berörda 

medborgare.
94

 

Folkhälsoarbetet inom Östersunds kommun bedrivs brett och förvaltningsöverskridande, 

det ska genomsyra all planering. Men en sak som Jenny Jernström planarkitekt vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Östersunds kommun vill framhäva som en viktig 

byggsten för folkhälsan är tryggheten. I 2006 års upplaga av den årliga välfärdsredovisningen 

som Östersunds kommun ger ut, redovisades det bland annat att kvinnorna i kommunen i hög 

utsträckning kände sig otrygga i utemiljö. Omkring 45 procent av kvinnorna avstod emellanåt 

att vistas utomhus under dygnets mörka timmar. Efter den rapporten har trygghetsfrågan fått 

mera plats i den kommunala planeringen. Känner sig människor trygga i högre grad kan det 

resultera i att de cyklar eller promenerar istället för att åka bil.
95
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4.3 Hälsofrämjande samhällsplanering i Östersunds kommun 

För att öka medvetenheten hos politiker och planerare för fördelarna med hälsofrämjande 

fysisk planering har vi genomfört hälsokonsekvensbedömningar och anordnat seminarium 

säger Sofie Bergman. Resultatet av planeringen ska vara hälsofrämjande, men även själva 

planeringen bör vara hälsofrämjande, det rör sig om hög nivå av delaktighet. Att ge 

befolkningen som berörs av planeringsresultatet möjlighet att vara delaktiga i 

planeringsprocessen är således viktigt. Östersunds kommun har övergripande mål om för att 

skapa mer hälsofrämjande miljöer. Sofie Bergman nämner att kommunen har en målbild om 

att undanröja lätt avhjälpta hinder, satsa på kollektivtrafiken samt att öka tillgänglighet till 

parker och grönområden. Denna typ av åtgärder bidrar till att Sofie Bergman anser att 

Östersunds kommun är väl medvetna om hur samhällsplanering kan förbättra folkhälsan.
96

  

Den geografiska position som Östersund har, medför att ungefär halva året klassas som 

vinter. För att ta vara på och popularisera dessa månader har Östersund sedan mitten på 1990-

talet lanserat den centralt belägna Badhusparken som Vinterparken. Projektet syftar till att 

skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och socialt umgänge, och på så sätt förbättra 

folkhälsan. Vinterparken har öppet från januari till april och utvidgar sitt område allt efter att 

isen på Storsjön blir tjockare. Exempel på aktiviteter som anordnas är skridskolopp, 

skotersafari och isskulptering.  Även mera stillsamma aktiviteter finns tillgängliga, så som 

torghandel och uppställda solstolar. Spårområden finns i anslutning till parken, med en total 

spårlängd på omkring fem mil vilket möjliggör promenader och turer med långfärdsskridskor 

eller skidor. En av grundpelarna i projektet är att alla ska kunna utnyttja vinterparkens 

möjligheter, därför är de flesta aktiviteterna gratis. Jenny Jernström anser att Vinterparken är 

ett bra exempel på en hälsofrämjande åtgärd inom kommunen. Parken utesluter ingen och har 

öppet i princip när som helst, det stora antalet aktiviteter medför att parken blir attraktiv för 

alla.
97

 

Ett litet projekt som Östersund dragit igång under vintern 2011/2012 är 

”Vintertrampare”. Det går ut på att få befolkningen att även på vintern cykla istället för att ta 

bilen. För att vara med i projektet ska personen cykla 60 procent av pendlingsresorna till och 

från jobbet mellan november och april. Kommunen tillhandahåller kommunen cykelhjälm 

och dubbdäck.
98

 

I den årliga budgeten som Östersunds kommun presenterar, har det i en rad år varit en 

målsättning att minska kommunens energiförbrukning. Det för att i stort minska kommunens 

påverkan på miljön. Jenny Jernström nämner det som exempel på en åtgärd som fick negativa 

konsekvenser för den fysiska aktiviteten i kommunen. Den energibesparingsåtgärd som 

implementerades inom Östersunds kommun, rörde sig om att släcka ned gatubelysningen. Då 

framför allt lamporna på gång- och cykelvägar släcktes, resulterade det i att människor inte 

ville eller vågade gå ut under stora delar av dygnet. Är det helt beckmörkt är det ingen som 

går ut och det är mörkt i Östersund stora delar av året. Så i och med det försämrades 

vardagsmotionen. Till vintern 2010/2011 ändrade den energibesparingen karaktär. Då 
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beslutades att istället för att släcka lamporna på gång- och cykelvägar, släcka dem på de 

större vägarna avsedda för biltrafik.
99

  

Sofie Bergman medger att det i Östersunds kommun även finns exempel på 

samhällsplanering som är negativt för hälsan. Trenden med externa köpcentrum är ett faktum 

även i Östersund. Det har varit en stor debatt huruvida kommunen ska bevilja uppförandet av 

denna typ av handel. Trots den stora opinionen mot och Samhällsbyggnadsförvaltningens 

konsekvensanalyser, har planerna genomförts. I dagsläget finns två områden av denna typ i 

Östersund, det större Lillänge med Coop Forum och det nya beläget norr om staden med Ica 

Maxi. Gemensamt för områdena är att de är utformade för att transporten dit ska ske med bil. 

Planer finns även på att expandera båda dessa områden. Studier har gjorts under en tio års 

period, med syfte att undersöka vad innebörden blivit för andra livsmedelsbutiker efter 

etableringen av stormarknaderna. Resultatet visar på en ökad konkurrens, med följden att 

flera mindre livsmedelsbutiker har fått stänga. Detta har en negativ effekt på folkhälsan, då 

personer förlorar sin naturliga mötesplats. Till exempel får äldre det svårare att klara sin 

vardag utan hjälp när det inte längre finns möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt handla. 

Då försvinner den dagliga rörelsen, vilket har stor betydelse för hälsan. Det är viktigt att 

beslutsfattare tar hänsyn till alla hälsoeffekter menar Sofie Bergman.
100

 

 

 

5. HUR SER FRAMTIDEN UT? 

 

Folkhälsoarbetet i Sverige idag är stort, vilket syns tydligt inom myndigheters och 

kommuners verksamhet. Detta kan även ses som en trend inom samhällsplaneringen. Sofie 

Bergman, utredare inom folkhälsa, tror att den stora plats som folkhälsan har inom kommunal 

verksamhet och planering idag, till viss del beror på att personlig hälsa är en trend i 

samhället.
101

 Däremot anser Jenny Jernström att folkhälsoarbete inte är en trend, utan är en av 

framtidens självklara frågor. Jenny tycker att det går att dra paralleller med miljöarbete, vilket 

är självklart i alla kommuner idag, men som har behövts ”nötas in” sedan 1970-talet. 

Folkhälsofrågor behöver göra samma resa, de började uppmärksammas för 5-10 år sedan, så 

det är en bit kvar tills det är självklart att hänsyn ska tas till människors hälsa i alla politiska 

beslut.
102

 Henry Stegmayr vid Statens folkhälsoinstitut anser att det stora hotet mot folkhälsan 

i framtiden är kemikalier. Allt fler människor blir allergiska, vilket enligt Henry Stegmayr till 

stor del beror på kemikalier. Ovetskapen om hur dessa påverkar varandra över tid och vilken 

inverkan de har på vår hälsa är ett problem. En konsekvens som är fastställd är att på 50 år så 

har mannens spermiekvalité försämrats med 50 procent.
103

 Även Marlen Ljusberg håller med 

om att Statens folkhälsoinstitut och folkhälsopolitiken kanske inte lägger resurserna på de 

stora farorna som hotar i framtiden. Men eftersom det fortfarande är mest spekulationer och 

inte finns så mycket betydande forskning skulle en omkonstruktion av arbetet vara otroligt 
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resurskrävande. Tendenserna finns där, men det behövs vetenskapliga belägg. En vision vore 

dock att mera frågor gällande till exempel klimat och kemikalier skulle inkluderas i Statens 

folkhälsoinstituts målområden och arbete.
104

 Marlen Ljusberg anser att folkhälsa måste ses 

som en förutsättning för tillväxt, som ett fjärde ben i hållbar utveckling. Med hållbar 

utveckling menas att den utvecklingen vi har idag inte får äventyra för framtidens 

utvecklingsmöjligheter, vilket är uppbyggt runt tre grundpelare, social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet.
105

 Marlen Ljusberg vill framhäva att dålig folkhälsa urholkar den 

ekonomiska utvecklingen. Sjukfrånvaro och vård av de nya folksjukdomarna orakade av 

dåliga levnadsvanor får samhället betala för. Därför anser Marlen Ljusberg att det är viktigt 

att planera och bygga hälsofrämjande.
106

 

Statens folkhälsoinstituts folkhälsopolitiska rapport från 2010 föreslår förbättringar av 

folkhälsan. Till exempel att kommuner, länsstyrelser och ideella organisationer som 

kartlägger hälsoproblem av ett planförslag genom en hälsokonsekvensbedömning, ska bli 

ekonomiskt kompenserade.
107

Detta då det i dagsläget är få kommuner och landsting som 

tillämpar planeringsverktyget.
108

 Statens folkhälsoinstitut föreslår även att Boverket i samråd 

med andra myndigheter som till exempel Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, ska 

utforma riktlinjer kring hur kommuner i högre grad ska ta hänsyn till folkhälsofrågor i 

processer som tillämpar Plan- och bygglagen.
109

  Andra åtgärder som Statens folkhälsoinstitut 

anser skulle öka tillämpningen av hälsokonsekvensbedömningar är att utbilda och sprida 

kunskap om fördelarna samt att på sikt lagstifta om krav på bedömning av hälsoeffekterna vid 

översiktsplanering. Statens folkhälsoinstitut har även två övergripande rekommendationer för 

aktörer med betydelse för folkhälsan i framtiden. För det första att synliggöra 

folkhälsofrågorna och för det andra att organiserat samverka för bättre resultat.
110

 En annan 

framtidsvision av Statens folkhälsoinstitut är att genom ett projekt påverka den fysisk 

planering, för att i högre grad fokusera på hälsofrämjande åtgärder och förutsättningar för 

fysisk aktivitet.
111

 

 

 

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Denna sammanfattande och avslutande del har som avsikt att besvara uppsatsens inledande 

frågeställningar.  

Samhällsplaneringen för att förbättra människors hälsa har förändrats över tid. Historien 

har många exempel på hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande samhällsplaneringen. Den 

här uppsatsen tar avstamp i industrialismen när städerna i Sverige på allvar började 

expandera. Dåtidens folkhälsoproblem skiljer sig avsevärt från hur de ser ut idag. 
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Smittsamma sjukdomar var det största hotet mot människors hälsa. En av historiens 

folksjukdomar, koleran fick sitt utbrott i Sverige under 1800-talet, sjukdomen var grym och 

utan pardon. Denna vattenburna sjukdom spreds i den sanitära misär där människor levde. I 

förhoppningen att skona befolkningen från sjukdomar i detta slag, organiserades vatten- och 

avfallshanteringen. Vattenledningar började anläggas under senare delen av 1800-talet. I och 

med åtgärder som vattenledningar och sophantering i samband med medicinska framsteg, 

samt välfärden är Sverige ett land med goda förutsättningar för en frisk befolkning. Med 

denna utveckling kommer det tyvärr nya problem och folksjukdomar. Det som klassas som 

folksjukdomar i dag är inget som kommer med dålig vattenkvalitet, smuts eller ohyra. Vår 

tids levnadsvanor med allt mer stillasittande aktiviteter, ger upphov till en annan typ av 

sjukdomar. Hjärtkärlsjukdomar, typ 2 diabetes och övervikt är exempel på folksjukdomar 

typiska för tiden vi lever i. Sedan 2003 är den svenska folkhälsopolitiken inriktad mot hälsans 

bestämningsfaktorer istället för sjukdomar. Det har bidragit till att samhällsplaneringen idag 

ska fungera hälsofrämjande i större utsträckning. Det stora målet idag är att få människor att i 

högre grad vara fysiskt aktiva.  

I Sverige idag bedrivs folkhälsopolitiken myndighetsöverskridande. Det är dock tre 

myndigheter som har ett större ansvar. Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut. Deras uppgift är framförallt att fungera som kunskaps- och rådgivande 

organ. Folkhälsopolitiken är uppbyggd omkring elva målområden, med bestämningsfaktorer 

och indikatorer.   

Med en god folkhälsa kommer många fördelar för samhället, lägre kostnader för vård och 

högre inkomster eftersom arbetsprestationen och antalet arbetsföra år hos individen ökar. 

Detta är huvudskälet till att samhällsplanering bör ha ett folkhälsoperspektiv. Det finns många 

aspekter på vad som gör en miljö bra ur hälsosynpunkt. Samhället idag är i huvudsak 

uppbyggt för inaktivitet, vilket ökar behovet av miljöer som ger förutsättningar för ökad 

vardagsmotion. Att utforma miljöer med blandade funktioner, där det finns möjlighet till 

aktiv transport mellan till exempel bostad, arbete och livsmedelsaffärer är viktigt. I vårt 

samhälle är funktionerna uppdelade, vi bor på ett ställe, jobbar på ett annat och handlar vår 

mat på ett tredje. Det ger upphov till att vi i högre grad transporterar oss med hjälp av bil. Att 

undanröja hinder och skapa trygghet främjar den fysiska aktiviteten. Tillgång till 

grönområden främjar hälsan, men de bör ligga inom 300 meter från bostaden/arbetet för att 

regelbundet användas. Vår hälsa är personlig, våra egna handlingar påverkar hur den 

förändras. Det är dock inte hela sanningen, den personliga hälsan har en rad 

bestämningsfaktorer som vi inte kan påverka. Vi kan självklart inte påverka ålder, kön och 

arv. Samhällets utformning är inte heller något som individen kan påverka. Bristen på 

förutsättningar för fysisk aktivitet gör att många inte rör på sig, vilket leder till en rad 

negativa hälsokonsekvenser. Hela ansvaret läggas på individen, det behövs lagar, styrmedel 

och utveckling. Att vara hälsosam och ha en aktiv vardag behöver bli enklare och ett 

självklart akternativ. Kanske behöver det i vissa fall även vara svårare att välja ett dåligt 

alternativ. Tänkbara exempel på förbättringar i fysisk miljö kan vara; 

 Billigare kollektivtrafik  

 Bättre cykelvägar med viadukter och belysning  

 Cykel- och gångvägar separerade från biltrafik  
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 Bilfria stadskärnor 

 Funktionsblandade miljöer  

 Mötesplatser 

 Satsning på stadskärnan istället för externa köpcentrum  

 Förtätning av staden på ett genomtänkt sätt  

 Enklare aktiv transport 

 Bevarade grönområden och ytor för spontan lek och motion 

 

Östersunds kommun är den kommun som valdes för djupare undersökning. Östersunds 

kommun har en målbild om att all fysisk planering ska vara hälsofrämjande. För att uppnå 

den har kommunen startat projektet ”hälsosam samhällsplanering”, det är ett projekt som 

anordnar aktiviteter så som diskussioner och föreläsningar för kunskapsutbyten inom 

kommunen. Projektet är inriktade mot framförallt tre områden, öka medvetenheten inom 

kommunen, utforma planeringsverktyg och öka delaktighet bland medborgare. Kommunen är 

även medlem i det nationella nätverket för hälsosam samhällsplanering, Healthy cities. Där 

möjliggörs utbyte av erfarenheter och kunskap mellan svenska kommuner. Exempel på hur 

Östersunds kommun arbetar med att göra miljön hälsofrämjande, kan röra sig om att 

tillgängliggöra grönområden och öka kollektivtrafiken. Ett av de större projekten är att en av 

stadens parker på vintern fylls med aktiviteter för alla åldrar och människor.  

Personlig hälsa och motion har ett stort utrymme i vårt samhälle, framför allt i media. Det 

har blivit en trend de senaste åren, men det behöver inte betyda att befolkningen blivit 

friskare och folkhälsan bättre. Eftersom folkhälsa syftar till hela befolkningen spelar det ingen 

roll om vissa personer har extremt bra hälsa. Det är viktigt att nå de personerna med sämst 

hälsa. De personerna påverkas inte av information, utan en omorganisering av den byggda 

miljön är nödvändig. Det är ekonomiskt bättre att sätta in åtgärder för att främja hälsan, än att 

vänta och betala kostnaderna för en sjuk och ohälsosam befolkning. Det tjänar både individen 

och samhället på. 

I och med arbetet med denna uppsats har jag fått förståelse av att detta är ett relativt 

outforskat område. Det är näst intill bara Johan Faskunger som har forskat om hur fysisk 

planering påverkar folkhälsan. Faskunger har specialiserat sig på hur utformningen av den 

byggda miljön kan främja fysisk aktivitet. Detta har varit ett problem i processen med 

uppsatsen, då det optimala hade varit att bygga arbetet runt forskningsresultat från flera 

forskare. Däremot anser även jag i linje med Jenny Jernström att folkhälsa i framtiden 

kommer att vara en självklar del i den fysiska planeringen, vilket i sin tur kommer att medföra 

ett större antal undersökningar av relevans området. 

Under mitt arbete har det blivit tydligt att folkhälsoperspektivet är närvarande i 

samhällsplaneringen, på nationell-, regional och lokalnivå. Folkhälsoperspektivet har dock 

ändrat karaktär och fokus över tid. Min uppfattning är att man i Sverige har gått från att göra 

sjuka människor friska till att göra friska människor friskare, under den tidsperiod som denna 

uppsats behandlar. Detta betyder positiva effekter för många individers hälsa, men lämnar 

trots det en stor grupp individer i vårt samhälle med mycket dåliga förutsättningar för en god 

hälsa och livskvalité.  

  



29 
 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Intervjuer 

Sofie Bergman, 111123, utredare, folkhälsa, Östersunds kommun  

Jenny Jernström, 111129, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Östersunds kommun 

Marlen Ljusberg, 111128, strateg lokalt/regionalt folkhälsoarbete, Statens folkhälsoinstitut 

Henry Stegmayr, 111128, utredare, Statens folkhälsoinstitut 

Litteratur 

Andréasson, Ulf (1998). ”Renhållning på liv och död”, Populär Historia nr 3. 

Berger, Sune & Forsberg, Gunnel (2005). Planeringens utmaningar och tillämpningar. 1. 

uppl. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House 

Bergman, Sofie & Boberg, Maria (2009) Projektdirektiv för hälsosam samhällsplanering, 

Östersunds kommun 

Bergmark, Matts (1991). Bad och bot: om vattnet som läkemedel och njutningsmedel. [Ny 

utg.] Stockholm: Prisma 

Björklund, Jörgen, Pentén, Gudrun, Sundin, Bosse & Wallentin, Hans (1986) Östersunds 

historia. 3. Uppl. Jämtlands läns museums förlag 

Dahlgren, Göran & Margaret Whitehead (1991). Policies and strategies to promote social 

equity in health. Background document to WHO – Strategy paper for Europe. Institutet 

för framtidsstudier 

Faskunger, Johan (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet: en 

kunskapssammanställning för regeringsuppdraget "Byggd miljö och fysisk aktivitet". 

Statens folkhälsoinstitut, Stockholm 

Faskunger, Johan (2008) Samhällsplanering för ett aktivt liv: fysisk aktivitet, byggd miljö och 

folkhälsa, Statens folkhälsoinstitut, Stockholm  

Jansson, Anette, Hägglund, Eva & Klepke, Birgitta (2002). Mjuka värden - hårda resultat: 

om samverkan kring hälsosam samhällsplanering. 1. uppl. Stockholm: Svenska 

kommunförbundet  

Johanson, Morgan & Ringholm, Bosse (2006) Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och 

hållbar tillväxt, Socialdepartementet 

Jonasson Bitti (red.) (2009) ”Vår roll” Statens folkhälsoinstitut  

Naturvårdsverket (2006) NATUREN som kraftkälla - Om hur och varför naturen påverkar 

hälsan, Stockholm 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4, [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Region-förbundet Jämtlands län. ”Vår hälsa – länets möjlighet”. Folkhälsopolicy för 

Jämtlands län 2011-2015.  

Socialstyrelsen, (2011) ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011” – 

Bilaga, Indikatorer 

Socialstyrelsen (2011) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011- Stöd för 

styrning och ledning 

Statens folkhälsoinstitut (2010) Bostadsområdet – En hälsofrämjande arena, Östersund 



30 
 

Statens folkhälsoinstitut (2010) Folkhälsopolitisk rapport 2010. ”Framtidens folkhälsa – 

allas ansvar”, Östersund 

Statens folkhälsoinstitut (2009) Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av 

närhet och attraktivitet för bättre hälsa, Östersund 

Tallerud, Berndt (1999). Skräckens tid: farsoternas kulturhistoria. Stockholm: Prisma  

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2007). Enkätboken. 3.,[rev. Och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Wastenson, Leif, Grundsten, Claes & Bernes, Claes (red.) (1991). Sveriges nationalatlas. 

Miljön. Stockholm: Sveriges nationalatlas (SNA) 

Wetterberg, Ola & Axelsson, Gunilla (1995). Smutsguld & dödligt hot. Göteborg: Göteborgs 

renhållningsverk 

Åberg, Alf (1978). Vår svenska historia. Stockholm: Natur och kultur 

Östersunds kommun (2010) Kort om Budget 2011 

Östersunds kommun, Östersund i siffror 2011 

Elektroniska källor 

www.fhi.se 

1. http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/ 

2. http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-HKB/ 

3. http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-

HKB/Vad-ar-en-HKB/ 

www.healthycities.se 

1. http://healthycities.se/index.php/om-naetverket 

2. http://www.healthycities.se/images/pdf/temagrupper/hemsida_halsosam_samhallsplan

ering.pdf 

www.idrottsbokhandeln.se 

   http://www.idrottsbokhandeln.se/forfattare/johan-faskunger/252/ 

www.ne.se 

1. http://www.ne.se/lang/folkh%C3%A4lsa 

2. http://www.ne.se/lang/folksjukdomar 

3. http://www.ne.se/lang/samh%C3%A4llsplanering 

4. www.ne.se http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling 

www.ostersund.se 

1. http://www.ostersund.se/omostersund/statistik/befolkning/tatorterikommunen.4.6206f

665119bf511be480004647.html 

2. http://www.ostersund.se/omostersund/historia.4.1fb865ac11a6cbd5d2080002663.html 

3. http://www.ostersund.se/nyheterprojektstartsida/nyheterstartsida/nyhetsarkiv/nyhetsar

kiv2011/visoker100vintertrampare.5.156fbee3132ec57bbc280001117.html 

www.proactivitv.se  

http://proactivity.se/2011/12/spontan-idrott-kraver-planering/ 

www.smittskyddinstitutet.se 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/smis-nya-verksamhet-och-organisation/ 

 

http://www.fhi.se/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/
http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-HKB/
http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-HKB/Vad-ar-en-HKB/
http://www.fhi.se/Metoder/Planeringsverktyg/Halsokonsekvensbedomning-HKB/Vad-ar-en-HKB/
http://healthycities.se/index.php/om-naetverket
http://www.healthycities.se/images/pdf/temagrupper/hemsida_halsosam_samhallsplanering.pdf
http://www.healthycities.se/images/pdf/temagrupper/hemsida_halsosam_samhallsplanering.pdf
http://www.idrottsbokhandeln.se/
http://www.idrottsbokhandeln.se/forfattare/johan-faskunger/252/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/folkh%C3%A4lsa
http://www.ne.se/lang/folksjukdomar
http://www.ne.se/lang/samh%C3%A4llsplanering
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/h%C3%A5llbar-utveckling
http://www.ostersund.se/
http://www.ostersund.se/omostersund/statistik/befolkning/tatorterikommunen.4.6206f665119bf511be480004647.html
http://www.ostersund.se/omostersund/statistik/befolkning/tatorterikommunen.4.6206f665119bf511be480004647.html
http://www.ostersund.se/omostersund/historia.4.1fb865ac11a6cbd5d2080002663.html
http://www.ostersund.se/nyheterprojektstartsida/nyheterstartsida/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2011/visoker100vintertrampare.5.156fbee3132ec57bbc280001117.html
http://www.ostersund.se/nyheterprojektstartsida/nyheterstartsida/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv2011/visoker100vintertrampare.5.156fbee3132ec57bbc280001117.html
http://www.proactivitv.se/
http://proactivity.se/2011/12/spontan-idrott-kraver-planering/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/om-smi/smis-nya-verksamhet-och-organisation/

