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Abstract 

 
Sustainable development in municipalities – A study about how the 
municipalities in the Counties of Norrbotten and Västerbotten work with 
environmental and public health objectives 
 
Amanda Andersson 
 
The purpose of this study was to investigate if the municipalities in Norrbotten and 
Västerbotten integrate the national environmental objectives and public health objectives in 
their work to achieve a sustainable development. Furthermore the purpose was to suggest 
different methods and tools to develop an integrated way of working with the objectives. 
Methods used were a literature study and a questionnaire, which was sent to people 
responsible for the objectives in each municipality. The result of this study indicates that 
most of the municipalities in Norrbotten and Västerbotten work extensively with 
environmental and public health objectives, but not in an integrated way. Methods like 
information in schools, closures and projects are used to implement the objectives in 
different municipal units. The result also indicates that public health is more considered in 
the municipalities than the environmental objectives. However, there was a will to expand 
the local work with the environmental objectives in the future. The conclusion of this study is 
that improvements can be done to develop and integrate public health and environmental 
issues in the municipalities in Norrbotten and Västerbotten. An integrated way of working 
with the objectives could include usage of indicators, such as unemployment or air particles, 
to measure the development and prioritize actions. It could also include participation in 
different networks to exchange experience within or between municipalities. 
 
Key words: Environmental objectives, public health objectives, sustainable development 
municipalities, social sustainability, sustainable urban development 
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1. Inledning 
Vårt sätt att leva idag överstiger jordens kapacitet. En obalans har skapats, vilken bland 
annat visar sig i form av utarmade ekosystem, klimatförändringar samt ökande skillnader 
mellan rika och fattiga länder (WWF 2008). För att anpassa vårt levnadssätt till framtiden 
och vända utvecklingen i en hållbar riktning krävs såväl globala som nationella och regionala 
åtgärder (Hallberg 2010). I ett arbete för att åstadkomma en hållbar utveckling ska tre 
dimensioner – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – integreras (Regeringen 
2002). 
 
I Sverige sker ett omfattande arbete för att bidra till en mer hållbar utveckling. Bland annat 
ska, enligt regeringen, hållbar utveckling integreras i alla politikområden (Regeringen 2014), 
där några exempel är arbetsmiljö och jämställdhetspolitik (Hallberg 2010). Sverige har även 
beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål och 11 folkhälsomål för att fungera som 
riktmärken i arbetet för ekologisk respektive social hållbarhet. Regering, länsstyrelser, 
myndigheter, kommuner med flera samarbetar för att skapa ett balanserat samhälle på 
nationell, regional och lokal nivå (Länsstyrelsen Västerbotten 2012). 
 
Kommunernas roll i arbetet för hållbar utveckling är viktig då de har ansvar för bland annat 
tillsyn enligt miljölagstiftningen och att belysa miljöaspekter i samhällsplaneringen 
(Naturvårdsverket 2007). Genom att översätta de nationella och regionala målen till lokala 
kan de användas som redskap för att påverka kommunens utveckling utifrån dess 
förutsättningar (Länsstyrelsen Västerbotten 2012), något som de allra flesta kommuner idag 
har gjort vad gäller miljökvalitetsmålen (Sveriges kommuner och landsting 2014 A). 
Kommunerna har dessutom, tillsammans med landsting och länsstyrelser, 
nyckelpositionerna i folkhälsoarbetet i landet. Detta arbete bör utvecklas och kan, med hjälp 
av olika verktyg och metoder, kopplas till miljömålsarbetet. Ett integrerat arbetssätt mellan 
folkhälso- och miljökvalitetsmålen kan leda till bland annat vinster i planeringsprocesser, 
kommunikation samt möjlighet att nå fler aktörer (Hallberg 2010). Vissa kommuner i landet 
arbetar idag integrerat med de olika målområdena och deras metoder skulle kunna fungera 
som inspiration och goda exempel på hur ett arbete som inbegriper både folkhälsomålen och 
miljömålen kan utföras. 
 
Det finns många kopplingar mellan miljökvalitetsmålen och de nationella folkhälsomålen 
(Hallberg 2010). I dagsläget finns ingen sammanställning av hur kommunerna i Västerbotten 
och Norrbotten arbetar integrerat med miljö- och folkhälsomålen. Det finns heller ingen 
given plan eller metod för att utveckla kommunernas arbete vad gäller att ta hänsyn till både 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål i samma beslut och erhålla synergieffekter i och med 
detta. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka om, och i sådana fall hur, kommunerna i Västerbotten 
och Norrbotten i arbetet för hållbar utveckling arbetar integrerat med folkhälsomål och 
miljökvalitetsmål. Syftet är även att föreslå hur kommunerna skulle kunna utveckla ett 
sådant integrerat arbetssätt. 
 
1.2 Frågeställningar 

• I vilken utsträckning arbetar kommunerna med de nationella miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen? 

• Vilka metoder och/eller verktyg används idag för att implementera miljökvalitetsmål 
och folkhälsomål i kommunala verksamheter och processer? 

• Hur skulle kommunerna i Norr- och Västerbotten kunna utveckla ett integrerat 
miljökvalitets- och folkhälsomålsarbete? 
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1.3 Arbetets avgränsning 
Ambitionen var från början att kartlägga hur de fyra norra länen arbetar med folkhälso- och 
miljökvalitetsmålen, då det i dagsläget inte finns någon sammanställning av hur 
kommunerna i dessa län arbetar integrerat med målen. På grund av den begränsade 
tidsramen har arbetet dock, i samråd med handledaren, avgränsats till endast kommunerna i 
Norr- och Västerbotten. 
 
 

2. Bakgrund 
2.1 Hållbar utveckling 
Den definition av hållbar utveckling som vanligen används är den som lanserades i 
Brundtlandsrapporten år 1987 (Världskommissionen för miljö och utveckling 1987). I 
rapporten definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 
 
År 2002, under FN:s världstoppmöte i Johannesburg, tillfördes tre dimensioner – den 
miljömässiga, den sociala och den ekonomiska – till begreppet. Dessa tre dimensioner ska 
vara ömsesidigt beroende och förstärkande av varandra och ska integreras i arbetet för att 
uppnå en hållbar utveckling (Regeringen 2002). Den ekologiska dimensionen i Sverige 
stöttas och utvecklas av de nationella miljökvalitetsmålen (Regeringskansliet 2000), medan 
våra folkhälsomål kan anses vara särskilt viktiga inslag i den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling (Statens folkhälsoinstitut 2005). 
 
2.2 Målens koppling till hållbar utveckling och till varandra 
För att åstadkomma en hållbar utveckling krävs att hänsyn tas till de tre ovan nämnda 
dimensionerna. Detta förutsätter att både miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen 
inkluderas. Hälsa, miljö och hållbar utveckling är starkt kopplade till varandra. Till exempel 
handlar en av generationsmålets strecksatser, vars uppgift är att förtydliga målets definition, 
om att främja miljöns positiva inverkan på människors hälsa (Naturvårdsverket 2014 A). 
Även i flera av miljökvalitetsmålen, såsom giftfri miljö och god bebyggd miljö, finns 
hälsoaspekter (Folkhälsomyndigheten 2014 A). En god miljö ger möjlighet till bland annat 
fysisk aktivitet, avkoppling, en förbättrad livskvalitet samt livsmedel med få hälsofarliga 
ämnen (Folkhälsomyndigheten 2014 B). I arbetet för att främja hållbar utveckling kan man 
således även främja hälsa. En egenupplevd hälsa kan dessutom fungera som drivkraft till att 
tillsammans sträva mot en hållbar utveckling (Hallberg 2010). Allt som oftast gäller att det 
som är bra för miljön också är bra för hälsan och vice versa (Hallberg 2010, 
Folkhälsomyndigheten 2014 B). 
 
2.3 Miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet 
För att åstadkomma en mer hållbar samhällsutveckling har riksdagen bland annat beslutat 
om 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande generationsmål för miljöpolitiken. Som nämnts 
tidigare fungerar målen som riktmärken för samhällets miljöarbete och de syftar till att 
Sveriges stora miljöproblem ska vara lösta till nästa generation (Naturvårdsverket 2014 B). 
Varje år följs målen upp med en rapport framtagen av respektive ansvarig myndighet. 
Uppföljningarna sammanställs av Naturvårdsverket som sedan lämnar en redovisning till 
regeringen (Naturvårdsverket 2014 C). 
 
Det övergripande generationsmålet ska fungera vägledande för miljöarbetet i samhället. 
Generationsmålet har sju strecksatser, vilka beskriver hur samhället bör se ut för att 
miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås (Naturvårdsverket 2014 A). 
 
I de flesta kommuner har man antagit lokala miljömål utifrån miljökvalitetsmålen 
(Naturvårdsverket 2014 D, Sveriges kommuner och landsting 2014 A). De kan exempelvis 
användas inom den översiktliga planeringen, energiplaneringen, bebyggelseplaneringen eller 
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i myndighetsarbetet inom miljöområdet och plan- och byggområdet (Sveriges kommuner och 
landsting 2012). 
 
2.4 Folkhälsomålen 
I Sverige finns ett övergripande mål för folkhälsoarbetet, vilket handlar om att hela 
befolkningen ska ha samhälleliga förutsättningar för en god hälsa. De 11 målområden som 
har utvecklats ska underlätta arbetet med att uppnå det nationella målet. Dessa folkhälsomål 
fokuserar på de bestämningsfaktorer som påverkar folkhälsan. Några av dessa faktorer är 
livsvillkor samt en ren och giftfri miljö. Det är Folkhälsomyndigheten som har ansvaret för 
att följa upp folkhälsans utveckling och man utgår då från de 11 målområdena: Delaktighet 
och inflytande i samhället, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn och ungas 
uppväxtvillkor, Hälsa i arbetslivet, Miljöer och produkter, Hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård, Skydd mot smittspridning, Sexualitet och reproduktiv hälsa, Fysisk aktivitet, 
Matvanor och livsmedel samt Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
(Folkhälsomyndigheten 2014 C). 
 
Många kommuner samarbetar med landstinget och olika organisationer i arbetet för en 
bättre folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut 2013, Sveriges kommuner och landsting 2014 B). 
 
2.5 Verktyg och metoder för att arbeta med hållbar utveckling 
Det finns olika sätt för en kommun att, inom ramen för arbetet med hållbar utveckling, 
arbeta integrerat med folkhälso- och miljökvalitetsmålen. Många kommuner använder sig av 
översiktsplanen för att integrera de olika dimensionerna av hållbar utveckling och kopplar då 
olika åtgärdsprogram till denna. Syftet med ett åtgärdsprogram är att prioritera olika projekt, 
då enbart översiktsplanen kan vara för övergripande. I en del kommuner används en lokal 
utvecklingsplan eller hållbarhetsstrategi innehållandes mål och förslag på åtgärder för att 
uppnå en hållbar utveckling. Ett annat lokalt verktyg som kan användas är till exempel 
indikatorer för att mäta åt vilket håll utvecklingen går och på så vis se vilka åtgärder som 
behöver prioriteras. Kommuner kan även använda sig av ledningssystem för att arbetet ska 
utföras kontinuerligt samt revideras och uppdateras. Ytterligare ett verktyg som kan 
användas är konsekvensanalys för att avgöra vilka konsekvenser för en hållbar utveckling 
olika beslut och åtgärder leder till. Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är ett annat 
verktyg som kan användas i kommunen. Utmärkelsen, som gäller i tre år, ska följas upp 
kontinuerligt och ge inspiration till skolor och förskolor att arbeta med hållbar utveckling 
(Hållbarhetsrådet 2006). 
 
För att tydliggöra kopplingen mellan folkhälso- och miljökvalitetsmålen har läkaren Johan 
Hallberg, Landstinget Dalarna, tagit fram en modell kallad ”Sju landmärken för hälsa och 
hållbar utveckling”. Landmärkena (Mer kroppsrörelse i vardagen, Grönare mat på tallriken, 
Plats för föräldraskapet, Plats för mänskliga möten, Balansera stressen, Närhet till naturen 
och Närhet till kulturen) utgår från individens behov och utgörs av hälsofrämjande faktorer 
som även främjar hållbar utveckling. De olika landmärkena kan kopplas till de nationella 
miljökvalitets- och folkhälsomålen och på så vis knyta ihop dem. Författaren menar att 
modellen kan användas som ett instrument för planering och kommunikation i kommuners 
och länsstyrelsers arbete med miljökvalitets- och folkhälsomålen. Modellen ska kunna 
appliceras i alla verksamheter utifrån de rådande förutsättningarna (Hallberg 2010). 
 
En förutsättning för att uppnå en hållbar utveckling är samverkan mellan olika aktörer för 
erfarenhetsutbyte och inspiration. Många kommuner samarbetar med länsstyrelsen, 
grannkommuner eller kommuner i gemensamma nätverk. Inom kommunen är det även 
relativt vanligt att de flesta förvaltningarna deltar i hållbarhetsarbetet. Här kan metoder 
såsom skapande av en tvärsektoriell grupp användas för att integrera arbetet i kommunens 
enheter (Hållbarhetsrådet 2006). 
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2.6 Goda exempel 
Som nämnts tidigare finns idag flera kommuner i landet som arbetar integrerat med 
folkhälso- och miljökvalitetsmålen. Flera av kommunerna har valt att arbeta med den sociala 
dimensionen, vilken naturligt kan anses innefatta både miljö- och folkhälsoområdet (Sveriges 
kommuner och landsting 2014 A). Detta beror på att den sociala dimensionen utgår från 
mänskliga behov, vilka inte kan tillgodoses om inte hänsyn tas till den omgivande miljön 
(Hallberg 2010). Nedan följer ett antal kommuner och deras respektive angreppssätt vad 
gäller ett integrerat arbete med målen. 
 
2.6.1 Malmö stad 
Malmö stad arbetar ingående med hållbar utveckling och har bland annat ambitionen att 
vara en ledande miljöstad i världen (Malmö stad 2014 A). Ett miljöprogram har tagits fram, 
vilket behandlar stadens hållbarhetsarbete fram till år 2020 och innehåller bland annat fyra 
övergripande miljömål för staden (Malmö stad 2014 B). Vad gäller folkhälsa har kommunen 
utvecklat en folkhälsopolicy med en vision om att alla malmöbor, på lika villkor, ska ha 
samhälleliga förutsättningar för god hälsa. Något man har noterat i Malmö stad, med hjälp av 
den årliga välfärdsredovisningen (Malmö stad 2010), är att skillnaderna i hälsa mellan 
grupper med olika levnadsvanor har ökat. Med den utgångspunkten tillsatte 
kommunstyrelsen i Malmö 2010 en kommission med uppdrag att ta fram strategier för att 
göra befolkningens hälsa mer jämlikt fördelad. Kommissionen fick namnet ”Kommission för 
ett socialt hållbart Malmö” och arbetade från 2011 till 2013 med att göra Malmö till en 
hållbar stad med den sociala dimensionen i fokus (Kommission för ett socialt hållbart Malmö 
2013). Detta för att utvecklingen av folkhälsan i staden behöver vändas i en positiv riktning 
för att Malmö ska bli en långsiktigt hållbar stad (Malmö stad 2010). I slutrapporten nämns 
bland annat att de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna måste utvecklas till en 
helhet. Kommissionen ger bland annat den övergripande rekommendationen att staden ska 
etablera en social investeringspolitik där man satsar på barn och unga och att fler ska utbilda 
sig. I rapporten finns totalt 24 mål och 72 förslag på åtgärder. Rapporten fokuserar främst på 
hälsa, men hänsyn tas till alla tre dimensioner av hållbarhet. Man menar att helheten endast 
kan bli långsiktigt hållbar om det finns en hållbarhet på sikt i samtliga aspekter. I rapporten 
finns även del som handlar om boendemiljö och stadsplanering där förslag ges bland annat 
på att införa konsekvensanalyser vid alla beslut som rör fysiska investeringar i staden samt 
att förbättra förutsättningarna för stadens gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa åtgärder är 
exempel på sådana som inte bara skulle främja hälsa, utan även en bättre stadsmiljö 
(Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2013). 
 
Under arbetets gång var kommissionen i kontakt med bland annat företrädare för 
regeringen, föreningslivet, forskningsinstitut och kulturlivet. Totalt medverkade ca 2000 
personer i olika delar av processen, vilket har lett till att Malmö har ett stort kontaktnätverk 
och nya samarbeten har skapats mellan olika aktörer (Balkfors 2013, Kommission för ett 
socialt hållbart Malmö 2013). 
 
2.6.2 Helsingborg kommun 
Helsingborg kommun har en vision som säger att ”år 2035 ska Helsingborg vara en 
skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och 
företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar” (Helsingborg kommun 2014 A). 
För att bland annat få reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns i processen att 
uppnå visionen gör staden varje år en trend- och omvärldsanalys, vilken är en del av stadens 
styrmodell (Helsingborg kommun 2013, Helsingborg kommun 2014 B). I rapporten tas 
hänsyn till folkhälsa bland annat inom delvisionen ”Den gemensamma staden” där man 
exempelvis pekar på ökad polarisering och psykisk ohälsa bland unga som hinder för att 
uppnå det övergripande svenska folkhälsomålet. Inom delvisionen ”Den balanserade staden” 
satsar man på ett hållbart samhälle där de tre dimensionerna av hållbar utveckling alltid 
beaktas. En åtgärd som nämns är att uppföljning och återkoppling av de lokala miljömålen 
ska ökas (Helsingborg kommun 2013). 
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Helsingborg kommun har även ett miljöprogram där man har valt att väva samman 
miljömålen med de folkhälsomål som man anser är relevanta. Staden har delat in målen i sex 
prioriterade områden: inspiration och samverkan, hållbart transportsystem, hållbart 
energisystem, sundare Helsingborg, hållbar planering och skötsel samt rent vatten. I 
miljöprogrammet kopplar man sedan områdena till de nationella målen och stadens lokala 
mål. Kommunens miljönämnd rapporterar varje år till kommunfullmäktige hur långt staden 
har nått i arbetet med att uppfylla målen i programmet. På Helsingborgs hemsida har man 
dessutom framtagit en miljöbarometer där allmänheten kan se hur arbetet med de lokala 
miljömålen fortgår (Helsingborg kommun 2010). 
 
2.6.3 Botkyrka kommun 
I Botkyrka kommun finns en vision om att ”vara en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva 
och verka i”. Visionen handlar om hur man vill att kommunen ska se ut om ca 30 år 
(Botkyrka kommun 2014 A). Som ett steg i att uppnå visionen skrev kommunen år 2004 
under Ålborg+10-deklarationen, en europeisk deklaration om hållbar utveckling (Botkyrka 
kommun 2007). Efter analys av deklarationen kom Botkyrka kommun fram till sex viktiga 
utmaningar de står inför för att uppnå en hållbar utveckling: Botkyrkaborna har arbete, 
Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har de bästa skolorna, Botkyrka bidrar inte till 
klimatförändringarna, Botkyrkaborna är friska och mår bra samt Botkyrkaborna har 
förtroende för varandra och för demokratin. Ett program har framtagits där man beskriver 
de olika utmaningarna närmare samt ger förslag på åtgärder (Botkyrka kommun 2007, 
Botkyrka kommun 2014 A).  
 
Arbetet med både miljö och folkhälsa i kommunen utgår från de utmaningar som finns i 
visionen ”Ett hållbart Botkyrka” samt de långsiktiga målen i den flerårsplan kommunen tar 
fram varje år (Botkyrka kommun 2007, Botkyrka kommun 2013, Botkyrka kommun 2014 B). 
 
2.6.4 Örebro kommun 
Örebro kommun har både ett folkhälsoprogram och ett miljöprogram. Det senare uppdateras 
i takt med att nya mål eller styrdokument beslutas och ska alltid ge en aktuell bild av hur 
kommunen arbetar med miljömålen. Folkhälsoprogrammet gäller från år 2000 och arbetet 
med detta, och ett antal andra program, knyts samman och följs upp kontinuerligt i ett 
bokslut för välfärd och hållbar utveckling (Örebro kommun 2010, Örebro kommun 2014). 
Bokslutet behandlar hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna och ska ge underlag för 
vilka prioriteringar kommunen bör göra i arbetet för en hållbar utveckling. Framgångar, 
utmaningar samt strategiska utvecklingsområden inom respektive dimension av hållbar 
utveckling tas upp (Örebro kommun 2010). 
 
Varje år framställs även en rapport om kommunens budget, vilka områden kommunen ska 
arbeta med under det kommande året, vilka mål som ska uppnås och vilka strategier som 
används. Denna budget behandlar till exempel hållbar utveckling och används i kommunens 
bokslut (Örebro kommun 2010, Örebro kommun 2013). 
 
2.6.5 Växjö kommun 
Växjö kommun kallar sig ”Europas grönaste stad” och begreppets definition handlar om de 
miljöåtgärder man har vidtagit och kommer att vidta i kommunen. Växjö siktar bland annat 
på att bli en fossilbränslefri kommun samt ha en låg energianvändning och klimatpåverkan 
(Växjö kommun 2014 A). Kommunens folkhälsoarbete innefattar exempelvis ett medlemskap 
i nätverket Healthy Cities, en del av WHO som arbetar för att alla ska ha goda förutsättningar 
för en bra hälsa. I kommunen arbetar man också för att alla växjöbor ska ha närhet till 
lekplatser, grönområden och parker. Dessutom ges utbildningar för bland annat 
hälsorepresentanter på arbetsplatser samt i ”Ansvarsfull alkoholservering” (Växjö kommun 
2014 B). En länsgemensam folkhälsopolicy, med prioriteringar för de kommande åren, har 
framtagits för att uppnå den gemensamma visionen ”En god hälsa för alla – För hållbar 
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utveckling och tillväxt i Kronobergs län”. Policyn ska följas upp och revideras en gång under 
varje mandatperiod (Kronobergs län 2011). 
 
Kommunens miljömål finns i ”Miljöprogram för Växjö”, ett styrande dokument som 
innehåller en miljöpolicy (Växjö kommun 2010). Arbetet med miljömålen knyts samman 
med folkhälsoarbetet i kommunens översiktsplan för fysisk planering. Målen kopplas till de 
kommunala övergripande målen och en redovisning av hur översiktsplanens riktlinjer 
bedöms bidra till målen presenteras (Växjö kommun 2007). 
 
 

3. Material och metod 
3.1 Framtagande och utskick av enkät 
För att undersöka hur kommunerna i Norr- och Västerbotten arbetar med folkhälso- och 
miljökvalitetsmål genomfördes en enkätundersökning (bilaga 1). Med hjälp av enkäten 
undersöktes även i vilken utsträckning de olika kommunerna arbetar integrerat med målen 
samt om det finns planer på att utöka arbetet i framtiden. Inspiration till enkätfrågorna 
erhölls genom att användbar litteratur söktes via internet, exempelvis på olika kommuners 
hemsidor. Enkäten bestod av 14 frågor, både öppna och så kallade skalfrågor, och skapades i 
Google Drive. Enkätens målgrupp var de personer i respektive kommun som anser sig vara 
ansvariga för arbetet med folkhälso- och/eller miljökvalitetsmålen. De flesta kommuner hade 
olika personer ansvariga för folkhälso- respektive miljökvalitetsmålen, varför två enkäter fick 
skickas till samma kommun i dessa fall. Personerna kontaktades via telefonsamtal till 
respektive kommuns växel, varpå enkäten skickades till dem via mail. Efter utskicket hörde 
två av personerna av sig och meddelade att de inte upplevde sig kompetenta nog att kunna 
besvara enkäten på den korta tid som givits. I det ena fallet skickades enkäten istället till en 
annan person i den aktuella kommunen. I det andra fallet var tiden för knapp för att hinna 
söka upp en annan person att skicka enkäten till, varför den kommunen fick strykas från 
deltagarlistan. Enkäten var öppen från 25 april till 12 maj 2014. En påminnelse skickades ut 
till de som inte hade svarat den 7 maj 2014. 
 
3.2 Sammanställning av enkät 
Enkäterna sammanställdes automatiskt i Google Drive. Cirkeldiagrammen samt det liggande 
stapeldiagrammet har skapats i programmet Excel. De övriga stapeldiagrammen är skapade i 
Google Drive. På de frågor där de svarande skulle ange på en sexgradig skala i hur stor 
utsträckning de i kommunen arbetar med olika områden anger en högre siffra ett arbete i 
högre utsträckning, då 1=Inte alls och 6=I stor utsträckning. 
 
3.3 Övrigt arbete 
Litteratur har främst sökts och erhållits med hjälp av en sökmotor samt via sökningar på 
olika kommuners hemsidor. Sökord som har använts är ”miljökvalitetsmål”, ”miljömål”, 
”folkhälsomål”, ”hållbar utveckling i kommuner”, ”social hållbarhet”, ”hållbar 
stadsutveckling” och ”livsmiljöbokslut”. Litteratur har också tillhandahållits av Lisa Redin, 
handledare, miljösamordnare vid Umeå universitet samt projektledare på Miljösamverkan 
Västerbotten. 
 
 

4. Resultat 
4.1 Resultatet av enkätundersökningen 
30 av de 53 tillfrågade besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 57 %. I några fall 
besvarades enkäten av flera personer tillsammans, varför antalet angivna befattningar är fler 
än antalet besvarade enkäter. Svar inkom från 20 kommuner av de 29 som enkäten skickades 
till. Dessa 20 kommuner var Arvidsjaur, Bjurholm, Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna, 
Luleå, Malå, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, 
Åsele, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Bland de som besvarade enkäten fanns 8 
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miljöinspektörer, 5 folkhälsostrateger, 4 miljöstrateger, 3 miljö- och byggchefer, 2 
folkhälsosamordnare, en energi- och klimatrådgivare, en folkhälsovägledare, en handläggare, 
en kommunchef, en kultur- och fritidschef, en kommunsekreterare, en miljöchef, en 
nämndsekreterare, en projektledare inom energi, en utredare och en vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Där inget annat anges har frågan besvarats av samtliga respondenter. På 
några frågor fick respondenterna välja ett alternativ på en sexgradig skala där 1=Inte alls och 
6=I stor utsträckning. Dessa frågor redovisas med hjälp av medelvärden. 
 
På fråga 3 ”Inom vilket av följande områden arbetar du?” fick respondenten välja ett av de 
fyra alternativen ”Miljöstrategiskt arbete, med miljökvalitetsmål”, ”Folkhälsostrategiskt, 
folkhälsoplanering, med folkhälsomål”, ”Med både miljökvalitetsmål och folkhälsomål” eller 
”Med hållbar utveckling utifrån ett flerdimensionellt angreppssätt”. Omkring 30 % svarade 
att de arbetar med folkhälsa, miljöstrategiskt respektive utifrån ett flerdimensionellt 
angreppssätt. 7 % angav att de arbetar med både miljökvalitetsmål och folkhälsomål (Figur 
1). 
 

  
Figur 1. Fördelning mellan vilket område respondenterna angav att de arbetar inom. 
 
På fråga 4 fick de svarande ange om aspekterna miljö och/eller folkhälsa ingår i kommunens 
övergripande vision och/eller övergripande strategier. Svarsalternativen var ”Ja”, ”Nej” samt 
”Vet ej”. Ca 90 % av respondenterna svarade ja på frågan, 6 % svarade nej och något fler än 
det svarade att de inte vet (Figur 2). 
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Figur 2. Fördelning mellan om miljö och/eller folkhälsa ingår i de olika kommunernas övergripande vision. 
 
På fråga 5 ombads respondenterna, om de svarat ja på fråga 4, att exemplifiera genom att till 
exempel ange typ av vision eller strategier. 25 personer valde att besvara frågan. Som svar 
angavs bland annat arbete med ekokommun, att miljö och/eller folkhälsa finns med i 
översiktsplanen samt andra styrdokument och handlingsplaner, kommunfullmäktigemål 
som tar hänsyn till området, Vision 2020 samt att varje förvaltning i kommunen ska beakta 
folkhälsomålen i sin verksamhetsplan. 
 
De svarande ombads i fråga 6 att ange i hur stor utsträckning de arbetar med folkhälsomålen 
i kommunen (Figur 3). 25 personer valde att besvara frågan. Majoriteten av respondenterna 
svarade alternativ 4 på skalan. 
 

 
Figur 3. Hur stor utsträckning de olika kommunerna arbetar med folkhälsomålen, där 1=Inte alls och 6=I stor 
utsträckning. Y-axeln visar antal svarande och X-axeln visar utsträckningen. 
 
På fråga 7 fick respondenterna ange i hur stor utsträckning de arbetar med 
miljökvalitetsmålen i kommunen (Figur 4). Här valde 19 personer att besvara frågan och de 
flesta svarade alternativ 2 eller 3 på skalan. 
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Figur 4. Hur stor utsträckning de olika kommunerna arbetar med miljökvalitetsmålen, där 1=Inte alls och 6=I stor 
utsträckning. Y-axeln visar antal svarande och X-axeln visar utsträckningen. 
 
Fråga 8 behandlade i hur stor utsträckning kommunerna arbetar integrerat med folkhälso- 
och miljökvalitetsmålen (Figur 5). 23 personer besvarade frågan. I detta fall blev svaren mer 
spridda. De flesta svarade 2 eller 3 på skalan, men ca 20 % av respondenterna svarade 5. 
 

 
Figur 5. Hur stor utsträckning de olika kommunerna arbetar integrerat med folkhälso- och miljökvalitetsmål, där 
1=Inte alls och 6=I stor utsträckning. Y-axeln visar antal svarande och X-axeln visar utsträckningen. 
 
På fråga 9 ombads respondenterna att ange i hur stor utsträckning de arbetar med hållbar 
utveckling utifrån flera dimensioner (Figur 6). Här besvarades frågan av 24 personer. De 
flesta av respondenterna svarade 3 på skalan. 
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Figur 6. Hur stor utsträckning de olika kommunerna arbetar med hållbar utveckling utifrån flera dimensioner, 
där 1=Inte alls och 6=I stor utsträckning. Y-axeln visar antal svarande och X-axeln visar utsträckningen. 
 
På fråga 10 ”Vilken/vilka enheter i din kommun arbetar med miljö, folkhälsa eller hållbar 
utveckling utifrån flera dimensioner” fick respondenten välja valfritt antal alternativ av 
miljöförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, brandförsvar/räddningstjänst, socialförvaltningen, 
skola/utbildning, tekniska (gator, VA, avfall) samt övrigt. Miljöförvaltningen valdes i 21 fall, 
tekniska valdes av 18 personer, socialförvaltningen och skola/utbildning av 17, 
samhällsbyggnadsförvaltningen av 15, fritidsförvaltningen av 14 och kulturförvaltningen av 
13. Brandförsvar/räddningstjänst och alternativet övrigt valdes i 9 fall vardera (Figur 7). 
 

 
Figur 7. Diagram över vilka enheter i kommunen som arbetar med miljö, folkhälsa eller hållbar utveckling. X-
axeln visar antal respondenter som valde respektive alternativ. 
 
På fråga 11 fick de svarande beskriva om miljökvalitetsmålen/folkhälsomålen utgör underlag 
i politiska beslut i kommunen. Vid jakande svar ombads respondenten även att ge två eller 
flera konkreta exempel på hur målen inkluderas. De flesta (≈ 21 st.) av respondenterna angav 
att målen beaktas i politiska beslut eller planeras att göra det. Som exempel nämndes 
översiktsplanen, detaljplaner, verksamhetsplaner samt folkhälsopolitiska planer och 
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program. Andra exempel som angavs var framtagande av naturreservat, miljözon samt att 
målen inkluderas i kommunfullmäktiges visioner. Någon svarade att påverkan på folkhälsan 
ska beaktas i alla beslut, men att inga konkreta exempel finns på detta. Några respondenter 
visste inte huruvida målen inkluderas i politiska beslut eller inte och en person svarade att 
kommunen inte arbetar med målen på detta sätt. 
 
Fråga 12 behandlade hur kommunerna arbetar för att implementera 
miljökvalitetsmålen/folkhälsomålen i kommunala verksamheter. De svarande ombads även 
att ange eventuella för- och nackdelar med den valda metoden eller det valda verktyget. Som 
svar på denna fråga nämndes exempelvis olika program och aktiviteter vända till 
allmänheten, information i skolor, metoder såsom Ansvarsfull alkoholservering, att hållbar 
utveckling beaktas i programmen för kommunens framtidsvision, att de beaktas i 
styrmodellen samt att målen tillämpas vid miljöprövningar av verksamheter. Två 
respondenter svarade att kommunen använder sig av så kallade balanserade styrkort i den 
årliga kommunplanen. Dessa styrkort fungerar som verktyg för styrning, utveckling, 
planering och uppföljning. Styrkorten bryts ner i samtliga nämnder och förvaltningar för att 
på så sätt bli styrande för allt arbete. En av respondenterna som angav denna metod ansåg 
att det bara fanns fördelar. Den andra respondenten ansåg att fördelen med verktyget var att 
målstyrningen blir tydlig, men att det också finns en nackdel i form av att 
”Bedömningsgrunder för måluppfyllelse skulle behöva utvecklas vidare. Koordineringen i 
gemensamt övergripande frågor (mellan olika förvaltningar) kan förbättras”. Flera av de 
svarande angav att målen implementeras genom kommunens folkhälsoråd och 
nätverksarbete. En respondent svarade att kommunen genom folkhälsorådet når ut till alla 
verksamheter, men att nackdelen är att alla prioriterar olika. 
 
På fråga 13 skulle respondenterna svara på om kommunen deltar i några nätverk som kan 
kopplas till miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen eller hållbar utveckling. De svarande 
uppmanades även att ange eventuella mervärden som deltagandet i nätverket ger. ≈ 20 av 
respondenterna svarade att de säkert visste att kommunen deltar i nätverk. Några nätverk 
som nämndes var Sveriges ekokommuner, Hållbar kommun, Aalborgåtagandena, 
kommunala samordnare för ANDT och BRÅ, Nenet, Samrådsgruppen avfall, landstingets 
nätverk med folkhälsoråden, länsstyrelsens klimatmål, RUS, vattenråd, Healthy Cities samt 
Mötesplats för social hållbarhet. De mervärden som angavs var att en del nätverk har bidragit 
till bra kontaktnät på statlig nivå, möjlighet att samverka med grannkommuner samt till att 
”få inspiration, arbeta effektivt och hjälpas åt istället för att alla uppfinner samma hjul och att 
delge varandra kunskaper”. 
 
På fråga 14 ombads de svarande ange ifall det finns planer på att utveckla arbetet med 
miljökvalitets- och folkhälsomål i kommunen. Respondenten uppmanades även, om svaret 
på frågan var ja, att kortfattat beskriva hur arbetet planeras se ut. ≈ 21 av de svarande angav 
att kommunen planerar att utöka arbetet med miljökvalitets- och/eller folkhälsomålen i 
framtiden. Som svar på hur arbetet planeras se ut angavs bland annat införande av 
livsmiljöbokslut, arbeta med horisontella målperspektiv, att en webbaserad 
livsmiljöbarometer som ska redovisa vad som händer inom områdena ska framtas, att en ny 
folkhälsoplan/folkhälsopolicy ska tas fram, att kommunen ska arbeta med Klimat- och 
energistrategi för Västerbottens län, att tillsynen inom miljö kommer fokusera mer på 
miljömålen, att lokala miljömål bör antas, att nyckeltalen ska utvecklas och knytas samman 
med verksamheternas egna styrtal samt att frågorna ska samordnas och arbetas med delvis i 
projektform (3-5 år). En av respondenterna beskrev att kommunen kommer att ingå i ett 
projekt med Västerbottens läns landsting. Projektet syftar till att koppla ihop folkhälsomålen 
med miljökvalitetsmålen i arbetet för hållbar utveckling. Bland de respondenter som svarade 
nej på frågan angavs tidsbrist som en anledning till att inga planer finns på att utveckla 
arbetet. 
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4.2 Svarsbortfall 
Svarsbortfallet var 43 %. Några personer hörde efter enkätutskicket av sig via mail och angav 
tidsbrist och/eller bristande kompetens som anledningar till att inte besvara enkäten.  
 
 

5. Diskussion 
5.1 Miljökvalitets- och folkhälsomålsarbete i kommunerna 
Malmö, Helsingborg, Botkyrka, Örebro och Växjö är exempel på kommuner som på olika sätt 
arbetar integrerat med folkhälso- och miljökvalitetsmål (Växjö kommun 2007, Örebro 
kommun 2010, Helsingborg kommun 2013, Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2013, 
Botkyrka kommun 2014 A). De har alla någon form av program där bland annat miljö och 
folkhälsa vävs samman genom att de tre dimensionerna av hållbar utveckling beaktas. 
Samtliga rapporter/program behandlar hur det i dagsläget ser ut i kommunen, inom 
respektive dimension, och ger förslag på mestadels långsiktiga åtgärder genom den fysiska 
planeringen av staden. De tittar alla på hur till exempel utemiljön kan bli tryggare, hur 
livskvalitén kan höjas genom exempelvis fler gröna ytor samt hur förutsättningarna för 
resurssnåla transporter kan bli bättre. Arbetet med att uppnå målen och visionerna följs upp 
regelbundet genom olika rapporter eller bokslut. Till exempel gör Helsingborg kommun varje 
år en trend- och omvärldsanalys. Rapporten innehåller olika delvisioner och förslag på 
åtgärder för att dessa ska kunna uppfyllas. Helsingborg har även valt att knyta samman 
folkhälso- och miljökvalitetsmålen i kommunens miljöprogram med hjälp av sex prioriterade 
områden (Helsingborg kommun 2010; Helsingborg kommun 2013). 
 
Resultatet av enkätundersökningen som genomförts bland kommunerna i Norr- och 
Västerbotten visar att en minoritet av dessa bedriver ett integrerat arbetssätt vad gäller 
folkhälso- och miljökvalitetsmål. Likaså anger en minoritet att kommunen i stor utsträckning 
bedriver ett arbete med hållbar utveckling utifrån flera dimensioner. Av de svarande är 
fördelningen mellan arbetsområden dock relativt jämn. Ca en tredjedel arbetar med 
folkhälsa, en tredjedel med miljökvalitetsmål och en tredjedel med hållbar utveckling utifrån 
flera dimensioner. Resultatet säger dock inte hur fördelningen är i varje kommun. I vissa 
kommuner kanske bara ett av områdena är representerat. Det kan alltså vara så att det i vissa 
kommuner finns endast en dimension representerad, vilket naturligtvis försvårar ett 
integrerat arbete med målen. Någon av respondenterna angav också att en miljöstrateg eller 
hållbarhetsstrateg saknas i kommunen. I sådana kommuner skulle kanske ett samarbete med 
angränsande kommuner kunna vara en metod för att integrera arbetet med miljö och 
folkhälsa och samtidigt spara resurser. 
 
Även om de flesta kommuner som deltog i undersökningen inte verkar bedriva ett integrerat 
arbete med folkhälso- och miljökvalitetsmål angav nästan 90 % av respondenterna att 
miljökvalitets- och/eller folkhälsomålen ingår i kommunens övergripande vision. När de 
svarande ombads beskriva visionen nämnde flera att både miljö och folkhälsa beaktas. Att 
knyta samman målen i den övergripande visionen är något som flera av de goda exemplen, 
såsom Helsingborg och Botkyrka, gör i sin kommun. En tydlig vision som knyter ihop 
folkhälsomål, miljökvalitetsmål eller olika dimensioner av hållbar utveckling borde vara en 
bra utgångspunkt för att engagera olika samhällsaktörer i arbetet. 
 
Målen utgör även, i de flesta av de svarande kommunerna, underlag i politiska beslut genom 
olika planer och kommunfullmäktiges visioner. Förutom beaktande i kommunens 
framtidsvision används bland annat metoder såsom aktiviteter och information till 
allmänheten samt balanserade styrkort för att implementera målen i olika kommunala 
verksamheter. De enheter i kommunerna som arbetar med miljö, folkhälsa eller hållbar 
utveckling är enligt enkätresultatet främst miljöförvaltningen, tekniska enheter, 
skola/utbildning, socialförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta indikerar 
att målen implementeras i flera olika kommunala verksamheter, vilket ger goda 
förutsättningar för att en stor del av kommunens invånare blir involverade i arbetet med 
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miljö, folkhälsa och/eller hållbar utveckling. Flera av kommunerna angav även att de deltar i 
något nätverk som kan kopplas till miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen eller hållbar 
utveckling. Att delta i nätverk kan ge mervärden i form av exempelvis kontaktnät, 
erfarenhetsutbyte och samverkan med andra aktörer för att driva frågorna framåt 
(Miljödepartementet 2010; Sveriges kommuner och landsting 2014 B). Flera av de goda 
exempelkommunerna medverkar i olika nätverk. Bland annat ingår Helsingborg, Malmö och 
Växjö i Healthy Citiesnätverket (Healthy Cities 2014). Healthy Cities riktar in sig främst på 
folkhälsa, men det finns också olika nätverk där miljö och folkhälsa kan kopplas samman och 
på så vis vara ett bra verktyg i arbetet för en hållbar utveckling utifrån flera dimensioner. De 
nätverk som nämndes i enkätsvaren som kan knyta samman miljö och folkhälsa är till 
exempel Sveriges ekokommuner (där även Helsingborg ingår), Aalborgåtagandena samt 
Mötesplats för social hållbarhet (Aalborg kommun 2014, Sveriges ekokommuner 2014, 
Sveriges kommuner och landsting 2014 C).  
 
Då enkätsvaren indikerar att kommunerna arbetar med folkhälsomålen i större utsträckning 
än miljökvalitetsmålen skulle det kunna var så att svaren på de öppna frågorna, som gällde 
miljökvalitets- och/eller folkhälsomål, mestadels syftar på just folkhälsoområdet om inget 
annat anges. Vid en första anblick på enkätsvaren kan det uppfattas som att kommunerna 
arbetar lika mycket med de båda typerna av mål, men vid en granskning av de öppna svaren 
ges fler exempel gällande folkhälsa. Min tolkning av dessa svar blir att det bedrivs mer 
folkhälsoarbete än miljömålsarbete i flera av kommunerna. Detta skulle kanske kunna bero 
på att det är lättare att relatera till den egna hälsan, medan miljö och ekologisk hållbarhet 
kan upplevas som mer abstrakt (Hallberg 2010). Ett flertal av de svarande kommunerna 
angav dock en önskan om att i framtiden utöka arbetet med miljömålen genom att till 
exempel anta lokala miljömål eller att tillsynen inom miljö ska fokuseras mer på 
miljökvalitetsmålen. Här kan ett utvecklande av ett integrerat arbetssätt vad gäller folkhälso- 
och miljökvalitetsmål underlätta arbetet och leda till synergieffekter (Hallberg 2010). Ett 
sådant integrerat arbete skulle till exempel kunna innefatta beaktande av de olika 
dimensionerna av hållbar utveckling i kommunens översiktsplan. Flera av respondenterna 
angav att de använder sig av denna metod. Den är ett bra styrinstrument om olika 
åtgärdsprogram kopplas till den. Annars kan den upplevas som alltför övergripande 
(Hållbarhetsrådet 2006). Här bör dock poängteras att översiktsplanen egentligen är avsedd 
för kommunens långsiktiga planering av mark och vatten, varför det kan vara lättare att 
koppla den ekologiska än den sociala dimensionen till denna. Detta är dock en metod som 
Växjö kommun har använt sig av (Växjö kommun 2007). Kommunen beaktar den sociala 
dimensionen genom att till exempel titta på hur staden kan bli mer attraktiv och säker, vilket 
kan leda till trygghet och bättre livskvalitet. Ett annat sätt att integrera arbetet med miljö och 
folkhälsa är att använda sig av konsekvensanalyser. Kommunen kan då till exempel 
kombinera miljökonsekvensanalyser med ekonomiska bedömningar och hälsobedömningar 
för att knyta ihop de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Ytterligare ett verktyg att 
använda för att arbeta för en hållbar utveckling är olika indikatorer för till exempel partiklar i 
luft, arbetslöshet eller besvär av bilavgaser. Med dessa kan kommunerna mäta åt vilket håll 
utvecklingen går och prioritera olika åtgärder. Några av respondenterna angav att 
kommunen använder sig av indikatorer, vilka följs upp i livsmiljöbokslut. Att följa upp 
arbetet är viktigt då det, förutom att ge en uppfattning om hur arbetet har gått, även borde 
kunna höja motivationen och vara ett sätt att skapa diskussioner. 
 
Ett ledningssystem är ytterligare en metod som säkerställer att arbetet följs upp och 
revideras (Hållbarhetsrådet 2006). Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans 
med Miljöstyrningsrådet och SIS (Swedish Standards Institute) tagit fram ett ledningssystem 
för hållbar utveckling (Sveriges kommuner och landsting 2014 D). Ledningssystemet, som är 
anpassat för kommuner, landsting och regioner, integrerar samtliga hållbarhetsdimensioner 
och kan anpassas efter de system som redan finns. Den som använder standarden ska själv 
bestämma vilka rekommendationer och råd som behövs. Ledningssystemet kan även 
engagera andra aktörer i kommunen såsom företag, kommuninvånare och ideella 
organisationer. Vid användning av ledningssystemet är tydliga visioner och samarbete 
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mellan bland annat tjänstemän och politiker viktigt. Eftersom systemet är väldigt 
övergripande rekommenderar SKL även komplettering med andra verktyg, såsom 
medlemskap i Sveriges ekokommuner och Healthy Cities. Deltagande i olika nätverk kan vara 
ett bra sätt att utöka arbetet med de olika målen, då deltagandet kan leda till ytterligare 
samverkan med olika aktörer både inom kommunen och mellan kommuner. Att få med 
samtliga av samhällets aktörer är en förutsättning för att uppnå en hållbar utveckling 
(Hållbarhetsrådet 2006) och detta kan olika nätverk och samarbeten bidra till. 
 
Det är svårt att hitta studier som behandlar ett lokalt integrerat arbete med folkhälso- och 
miljökvalitetsmål, men SKL genomförde under 2011 och 2012 en enkätundersökning och 
djupintervjuer gällande lokala miljömål i Sveriges kommuner (Sveriges kommuner och 
landsting 2012). Resultatet av studien visade att samtliga kommuner önskar ett ökat stöd 
från staten och bättre samordning av verksamheter och sektorer. Utifrån resultatet av 
undersökningen har SKL tagit fram sex förslag på förbättringar vad gäller arbetet med 
miljömålen. Även om undersökningen gällde miljömål tror jag att många av 
förbättringsförslagen också kan appliceras på folkhälsomål. Förslagen innefattar bland annat 
en förbättrad dialog mellan staten och regional och lokal nivå. SKL menar även att 
länsstyrelsernas roll och ansvar behöver utvecklas så att de kan arbeta för att stärka 
planering, verksamhet och dialog mellan kommuner, men även anpassa statens stöd för 
kommuners olika behov. Vidare behöver kommunerna fler verktyg och resurser för att 
bedriva arbetet med de lokala målen. SKL anser att ett nytt investeringsstöd ska införas, 
vilket i första hand ska stödja långsiktigt arbete istället för projekt. Studien pekar också på att 
särskilt stöd behövs till små kommuner, då samtliga av Sveriges kommuner har samma 
uppdrag men helt olika förutsättningar. Många små kommuner angav i undersökningen 
bristande resurser som det största hindret i arbetet med miljömålen. Detta är något som jag 
även har kunnat notera i min undersökning bland kommunerna i Norr- och Västerbotten, då 
flera respondenter menade att varken resurser, tid eller kompetens fanns till att utveckla 
arbetet med folkhälso- och miljökvalitetsmål. Detta skulle också kunna vara en anledning till 
att flera av de mindre kommunerna valde att inte besvara enkäten. De flesta av kommunerna 
i Norr- och Västerbotten är små och kanske är detta anledningen till att många av dem inte 
arbetar i stor utsträckning med miljömål eller integrerat med miljömål och folkhälsomål. 
Detta skulle kunna betyda att min underökning hade fått ett helt annat utfall om den utförts i 
södra Sverige där fler stora kommuner finns. Som nämnts tidigare kan det vara bra för små 
kommuner att samarbeta och lära av varandra. En anledning till detta är att det kan vara 
svårt för en liten kommun att relatera till en stor kommun med helt andra förutsättningar, 
som till exempel Malmö eller Helsingborg. I sådana stora kommuner finns fler anställda, fler 
resurser och således ökad möjlighet att finna tid och kompetens för att utöka arbetet med att 
uppnå en hållbar utveckling. 
 
Det finns en stor potential att utveckla arbetet med folkhälsomål och miljökvalitetsmål i 
Norrbotten och Västerbotten. På regional nivå finns i Västerbotten exempelvis landstingets 
vision om ”världens bästa hälsa år 2020” (Västerbottens läns landsting 2014). Visionen 
möjliggör samarbete med flera olika aktörer och både Skellefteå och Umeå arbetar med 
visionen. Vad gäller miljömål har länsstyrelsen i Västerbotten en vision om att Västerbotten 
ska vara det hållbaraste länet år 2020. Även denna vision möjliggör samarbeten mellan flera 
aktörer (Länsstyrelsen Västerbotten 2014). Ett gott exempel på en lite mindre kommun i 
Norrbotten som arbetar bra med folkhälso- och miljökvalitetsmålen är Gällivare. I 
kommunen finns både en folkhälsostrateg och en miljöstrateg. Samtliga dimensioner av 
hållbar utveckling beaktas i kommunens framtidsvision och de använder sig av styrkort för 
att implementera de olika målen i kommunala verksamheter. Styrkorten bryts ner i samtliga 
nämnder och förvaltningar för att på så sätt bli styrande för allt arbete. Kommunen ingår 
också i flera nätverk, såsom Mötesplats för social hållbarhet, ett regionalt nätverk för 
drogpolitiska samordnare och ett regionalt nätverk för jämställdhet. I framtiden planerar 
kommunen att arbeta för att folkhälsomålen ska integreras fullt ut i samtliga kommunala 
verksamheter, då detta inte görs idag trots kommunens styrsystem. För att ytterligare 
integrera målen finns därför idag kommunens folkhälsostrateg med i det kommunala 
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nätverket för styrsystemet. Kommunen arbetar också med att utöka arbetet med miljömålen 
så att de ska beaktas vid politiska beslut. Gällivare har även planer på att samordna miljö- 
och folkhälsofrågorna och driva delar av arbetet i projektform, bland annat för att få ett 
gemensamt synsätt för hela kommunen. Gällivare kommun anser sig inte arbeta integrerat 
med folkhälso- och miljökvalitetsmål och arbetet med folkhälsa är mer utvecklat än arbetet 
med miljö. Kommunen har dock en vilja att utveckla arbetet och visar att även mindre 
kommuner kan arbeta bra med målen. Detta tror jag kan öka motivationen även i 
angränsande kommuner. 
 
Med hjälp av visioner, projekt och nätverk arbetar kommunerna i Norr- och Västerbotten 
med folkhälso- och miljökvalitetsmål. Utvecklingsområden som jag har noterat i denna 
undersökning är dock en ökad dialog mellan folkhälso- och miljömålsansvariga i många av 
kommunerna. Jag upplever det som att de inte alltid har inblick i varandras arbete, vilket 
försvårar ett integrerat arbetssätt mellan målen. Detta försvårar i sin tur arbetet med att 
uppnå en hållbar utveckling utifrån flera dimensioner, då samverkan mellan olika aktörer är 
en förutsättning. Arbetet med miljömålen behöver också utvecklas, förslagsvis genom att fler 
kommuner antar lokala miljömål. Jag tror också att det är viktigt att de små kommunerna 
försöker samarbeta, då jag upplevde det som att de hade svårt att få tid och resurser att räcka 
till. 
 
5.2 Bortfallsanalys 
Trots att svarsfrekvensen på enkäten översteg mina förväntningar har jag noterat en del 
förbättringsmöjligheter. Om jag skulle göra om undersökningen idag skulle jag planera tiden 
bättre. Då skulle enkäten ha kunnat skickas ut tidigare och vara tillgänglig för 
respondenterna i minst två veckor. Jag har förstått, genom kommentarer jag har fått via mail, 
att flera upplevde det som alltför omfattande frågor för den korta svarstiden. Att enkäten i 
detta fall sammanföll med röd dag på en torsdag kan också ha påverkat svarsfrekvensen. 
Många kan ha tagit ledigt även på fredagen och därmed fått ännu en dag mindre till att 
besvara enkäten. Ett annat misstag jag gjorde var vid det första enkätutskicket. Då angav jag 
den 6/5 som slutdatum och skrev inte att en påminnelse skulle skickas den 7/5 och alltså ge 
ytterligare några dagar att besvara enkäten. Detta kan ha lett till att många lade enkäten åt 
sidan direkt på grund av tidsbrist. Skulle jag ha gjort om undersökningen idag skulle jag ha 
skrivit redan i mitt första utskick att enkäten skulle vara tillgänglig till den 12/5 och även 
meddelat att en påminnelse skulle skickas ut innan dess. 
 
5.3 Felkällor och val av metod 
Ambitionen var att skicka enkäten till personer som arbetar miljöstrategiskt eller 
folkhälsostrategiskt i kommunerna, men i vissa kommuner fanns ingen sådan person. Därför 
fick enkäten skickas även till miljöinspektörer och politiker som kanske inte alls är lika 
insatta i folkhälso- och miljömålsfrågorna som någon som arbetar med målen som sin 
huvudsakliga arbetssyssla. Detta kan ha lett till svar som kanske inte stämmer överens med 
hur det verkligen ser ut i kommunen. 
 
Att genomföra intervjuer istället för enkätundersökningen hade kanske resulterat i både en 
högre svarsfrekvens, möjlighet att förklara frågorna tydligare och även en möjlighet att vara 
säker på att respondenterna har förstått frågorna. En av respondenterna svarade till exempel 
på enkäten att kommunen inte arbetar med frågorna på detta sätt. Hade det varit en intervju 
hade följdfrågor kunnat ställas i detta fall för att få reda på hur kommunen i själva verket 
arbetar. Intervju som metod hade dock tagit mer tid. Dessutom hade det även blivit svårare 
att sammanställa och jämföra svaren med varandra, då man inte kan garantera att alla 
respondenter får exakt samma frågor och förutsättningar. Enkäten gick relativt snabbt att 
skapa och på så vis kunde tid sparas. Eftersom svarsfrekvensen var relativt låg är det 
egentligen svårt att dra några slutsatser av undersökningen, men den kunde ändå ge en bild 
av hur kommunerna arbetar.  
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6. Slutsatser 
De flesta av kommunerna i Norr- och Västerbotten arbetar ingående med folkhälsomålen och 
miljökvalitetsmålen, men var för sig. Överlag arbetar kommunerna med folkhälsomålen i en 
högre utsträckning än med miljökvalitetsmålen. En majoritet av kommunerna beaktar 
miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och/eller hållbar utveckling i sina respektive 
övergripande kommunvisioner. Metoderna för att integrera miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen varierar. Några exempel är aktiviteter riktade till allmänheten, användande 
av styrkort samt olika program och projekt som implementerar målen i flera olika 
kommunala verksamheter. Många av kommunerna har ett folkhälsoråd och använder 
indikatorer för att utvärdera det pågående arbetet. Nästan alla kommuner deltar i olika 
nätverk. Att utveckla översiktsplanen och integrera både folkhälso- och miljökvalitetsmålen i 
den samt i de program och planer som följer av den är ett vanligt sätt att implementera 
målen i kommunens olika verksamheter. Att utveckla samarbeten med olika sorters 
samhällsaktörer är andra vägar att gå. För att utveckla arbetet för hållbar utveckling i Norr- 
och Västerbotten är en ökad dialog inom kommunerna, och ett ökat samarbete mellan 
kommunerna, viktigt, framför allt med tanke på att många av de mindre kommunerna har 
bristande resurser. Metoderna för att utveckla arbetet med folkhälso- och miljökvalitetsmål 
och för hållbar utveckling är dock många, och det är svårt att föreslå någon enskild metod 
som kan passa alla.   
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Bilaga 1 – Enkätfrågor 
 
Fråga 1 
I vilken kommun arbetar du? (Obligatorisk) 
 
Fråga 2 
Vilken befattning har du? (Obligatorisk) 
 
Fråga 3 
Inom vilket av följande områden arbetar du? (Obligatorisk) 
 

• Miljöstrategiskt arbete, med miljökvalitetsmål 
• Folkhälsostrategiskt, folkhälsoplanering, med folkhälsomål 
• Med både miljökvalitetsmål och folkhälsomål 
• Med hållbar utveckling utifrån ett flerdimensionellt angreppssätt 

 
Fråga 4 
Inkluderas aspekterna miljö och/eller folkhälsa i din kommuns övergripande vision och/eller 
övergripande kommunala strategier? (Obligatorisk) 
 

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

 
Fråga 5 
Om Ja på föregående fråga, exemplifiera gärna genom att ange exempelvis typ av vision eller 
strategier. 
 
Fråga 6 
I vilken utsträckning arbetar ni med folkhälsomålen i din kommun? Om du inte vet i vilken 
utsträckning din kommun arbetar med dessa, hoppa då över denna fråga. 
 
Här fick den svarande välja ett alternativ på en sexgradig skala där 1=Inte alls och 6=I stor 
utsträckning. 
 
Fråga 7 
I vilken utsträckning arbetar ni med miljökvalitetsmålen i din kommun? Om du inte vet i 
vilken utsträckning din kommun arbetar med dessa, hoppa då över denna fråga. 
 
Här fick den svarande välja ett alternativ på en sexgradig skala där 1=Inte alls och 6=I stor 
utsträckning. 
 
Fråga 8 
I vilken utsträckning arbetar ni integrerat med folkhälsomålen och miljökvalitetsmålen i din 
kommun? Om du inte vet i vilken utsträckning din kommun arbetar integrerat med dessa, 
hoppa då över denna fråga. Med integrerat menas här att man införlivar aspekter av både 
miljö och folkhälsa samtidigt och gör eventuella avvägningar eller finner synergier mellan 
båda dessa områden vid exempelvis planering och beslutsfattande. 
 
Här fick den svarande välja ett alternativ på en sexgradig skala där 1=Inte alls och 6=I stor 
utsträckning. 
 
Fråga 9 
I vilken utsträckning arbetar ni med hållbar utveckling utifrån flera dimensioner i din 
kommun? Om du inte vet i vilken utsträckning din kommun arbetar med detta, hoppa då 
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över denna fråga. Med flera dimensioner menas två eller flera av hållbarhetsdimensionerna: 
miljömässigt, socialt respektive ekonomiskt. 
 
Här fick den svarande välja ett alternativ på en sexgradig skala där 1=Inte alls och 6=I stor 
utsträckning. 
 
Fråga 10 
Vilken/vilka av följande enheter i din kommun arbetar med miljö, folkhälsa eller hållbar 
utveckling utifrån flera dimensioner? (Obligatorisk) 
 

• Miljöförvaltningen 
• Fritidsförvaltningen 
• Kulturförvaltningen 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Brandförsvar/räddningstjänst 
• Socialförvaltningen 
• Skola/utbildning 
• Tekniska (Gator, VA, avfall) 
• Övrigt 

 
Här fick den svarande välja valfritt antal alternativ. 
 
Fråga 11 
Utgör miljökvalitetsmålen/folkhälsomålen underlag i politiska beslut i din kommun? Om Ja, 
ge gärna två eller flera konkreta exempel på hur de inkluderas. (Obligatorisk) 
 
Fråga 12 
På vilket sätt eller med vilka metoder och/eller verktyg arbetar ni för att implementera 
miljökvalitetsmålen/folkhälsomålen i kommunala verksamheter? Ange också gärna 
eventuella för- och nackdelar med den valda metoden eller det valda verktyget. (Obligatorisk) 
 
Fråga 13 
Medverkar din kommun i några nätverk som kan kopplas till miljökvalitetsmålen, 
folkhälsomålen eller hållbar utveckling? Om Ja, namnge gärna de nätverken och beskriv 
kortfattat deras syfte. Ange också gärna vilka eventuella mervärden deltagandet i nätverket 
ger. 
 
Fråga 14 
Finns det planer på att utveckla arbetet med miljökvalitets- och folkhälsomål i din kommun i 
framtiden? Om Ja, beskriv gärna kortfattat hur det arbetet planeras se ut. 
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