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1. Befolkningens hälsa är vårt uppdrag
Efter introduktionen Befolkningens hälsa är 
vårt politiska uppdrag som är ett slags brev 
från en politiker (Jan Linde) till andra politi-
ker, är idéskriften uppbyggd i fem delar. 
 
2. Vad vet vi om befolkningens hälsa?
I nästa del sammanfattar vi viktiga fakta om 
folkhälsa som politikområden. Svensk För-
ening För Folkhälsoarbete (SFFF) tror på en 
helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt, 
där huvuddelen av insatserna är strukturella 
och därför alltid politiska. 

3. Vad vill vi göra för  
befolkningens hälsa?

Sedan resonerar vi om vad vi vill göra för folk-
hälsan. Med andra ord om våra attityder inom 
ett mycket brett ämnesområde. 

4. Vad ska vi göra åt folkhälsan? 
Detta avsnitt handlar om vad som ska göras, 
vad som är möjligt och vad som ingår i det po-
litiska åtagandet kring folkhälsa, det vill säga 
om vårt politiska beteende. 

5. Investera i ett jämlikt samhälle
Med utgångspunkt i de resonemang och slut-
satser som arbetats fram inom Östgötakom-
missionen resonerar vi i detta avsnitt om hur 
och varför fokus bör ligga på jämlikhet i hälsa.

6. Investera inom sex områden
I ett avslutande kapitel ger vi sex förslag på 
hur det är möjligt att investera för en jämlikare 
hälsa i befolkningen.

INLEDNING

IDÉSKRIFT I SEX DELAR
Strukturen i den här idéskriften är enkel. 
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Jan Linde är ansvarig för idéskriftens innehåll. 
Jan är mångårig kommun-, landstings- och 
regionpolitiker. Han har varit politiskt aktiv 
i Falköpings och Härryda kommuner mellan 
1979 och 2014. Under samma tid har han haft 
politiska uppdrag i Landstinget Skaraborg 
(folkhälsa och primärvård) och inom Västra 
Götalandsregionen (folkhälsa, hälso- och sjuk-
vård samt folkhögskola).
Sedan 2002 har Jan utbildat kommun- och 
landstings-/regionpolitiker i samverkan med 
Statens Folkhälsoinstitut och Folkhälsomyn-
digheten samt Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL). Jan är ordförande i SFFF – Svensk 
Förening För Folkhälsoarbete. 

Margareta Kristenson, professor i social-
medicin och folkhälsovetenskap vid Lin-
köpings universitet, har medverkat till att 
idéskriftens innehåll håller en god vetenskap-
lig nivå. Margareta är ordförande i Östgöta-
kommissionen och nationell samordnare för 
Svenska WHO-nätverket för hälsofrämjande 
sjukhus.

Lisbet Omberg har bidragit till texten med 
extra fokus på landstingsregionala frågor. 

Lisbet är samhälls- och folkhälsovetare med 
lång erfarenhet av strategiskt folkhälsoarbete, 
främst inom stat, landsting och kommun. Hon 
var med och utvecklade glesbygdsforskningen 
i Vilhelmina och Hälsoäventyret Oasen i Vara. 
Idag är Lisbet verksam inom Region Örebro 
och knuten till regional utveckling.

Eva Järliden är folkhälsovetare med lång er-
farenhet av strategiskt folkhälsoarbete inom 
kommunal förvaltning, men också inom 
landsting och frivillig sektor. Hon är engage-
rad i Rädda Barnen och har politiska uppdrag. 
Eva är sedan flera år medlem i SFFFs styrelse. 
Hon har läst och kommenterat manus med 
sina kritiska ögon.

Göran Boëthius, som bidragit med grundtex-
ten om tobak, är medicinsk och tobakspolitisk 
expert. Ett engagemang han bygger på sin 
erfarenhet som lungläkare. Göran är drivande 
inom nätverket Tobaksfakta. 

Bidrag till textens utformning har också läm-
nats av Jonas Frykman och Elisabeth Skoog 
från SKL och Erland Holmberg från Folkhäl-
somyndigheten.

FÖRFATTARNA 
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Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) är en ideell och idéburen förening med ca 1 000 
medlemmar spridda över landet. Föreningens fokus ligger på det tvärsektoriella folkhälsoarbe-
tet. www.folkhalsoarbete.se 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) bidrar till utgivningen och svarar för den stu-
dieplan som utarbetats till detta studie- och utbildningsmaterial. www.nbv.se 
Textbearbetning: Eva Åhlström/Nordord
Grafisk form: Mårten Gudmundhs/Impacta
©Jan Linde och Svensk Förening För Folkhälsoarbete

Detta är tredje upplagan av Folkhälsa är politik. Den är utgiven digitalt och finns både för läs-
platta och för kopiering.

Till idéskriften finns en studieplan som kan beställas via både NBV och SFFF. Se adresser ovan.

UTGIVARNA
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Folkhälsa är politik är ett studie- och utbild-
ningsmaterial för politiker. Till varje avsnitt 
finns en studieplan, några öppna frågor som 
inspiration, antingen när du läser själv eller 
när ni är några som läser tillsammans, kanske 
i en organiserad studiecirkel. 

Du hittar frågorna i studie- och utbildnings-
planen Metoder för Folkhälsa är politik som 
finns att hämta från samma hemsidor som 
detta material.

Idéskriften bildar underlag för politikerut-
bildningar kring folkhälsa som politiskt upp-
drag. När du laddar hem en utbildnings- och 
studieplan från nätet får du också kontaktupp-
gifter till alla som ingår i projektet.

För politiker …
I idéskriften har vi valt att vända oss till poli-
tiker. Vi gör det för att markera att innehållet 
berör politiker, och har ett gemensamt ansvar 
för folkhälsan, oberoende av vilket politiskt 
parti vi företräder. 

Det politiska ansvaret för folkhälsan är delat 
mellan de olika samhällsnivåerna. Vår folk-
hälsominister och Folkhälsomyndigheten har 
ansvar på den nationella nivån. Det lokala och 
regionala ansvaret delas mellan kommuner 

och landsting/regioner. Det fungerar bäst om 
det sker i samverkan som bygger på den orga-
nisation och det samarbete som redan finns 
mellan kommunerna och landstingen/regio-
nerna. Vår erfarenhet är att det ser olika ut i 
olika delar av landet. 

Vi tror att också de idéburna organisationer-
na inom den idéburna sfären/civilsamhället 
och delar av näringslivet kan ha avgörande 
betydelse för befolkningens hälsa. Därför är 
det bra att involvera också dem i arbetet.

Författaren Jan Linde har under många år 
varit verksam som kommun- och landstings/
regionpolitiker. Han har valt att skriva från 
en politiker till andra politiker, men SFFF har 
flera medlemmar som också kan verka som 
utbildare.

… och för tjänstemän 
Under senare år har intresserade kommun- 
och landstings-/regiontjänstemän ofta deltagit 
i politikerkurserna. En intressant utveckling 
eftersom de självfallet är viktiga aktörer i folk-
hälsoarbetet.

Vi tror att vårt utbildningsmaterial också kan 
fungera i kurser enbart för tjänstemän, särskilt 
om utbildaren också är tjänsteman.

ETT UTBILDNINGS-  
OCH STUDIEMATERIAL 
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Högskola och universitet
Vi deltar också allt oftare med vårt koncept i 
olika kurser inom högskolan. Det känns bra 
att studenterna redan under utbildningen får 
bekanta sig med det politiska perspektivet.

Läsanvisning för politiskt nyfikna
Folkhälsa är politik är i första hand ett utbild-
nings- och studiematerial som ska fungera i 
fyra olika sammanhang:
•	 En	timmes	introduktion	i	kommunstyrel-

sen, landstings- eller regionstyrelsen samt 
i andra nämnder och styrelser som har ett 
uttalat folkhälsoansvar

•	 Endagskurser	för	politiker.	Det	kan	också	
omformas till en tvådagarskurs med inter-
nat

•	 Studiecirkel	för	sex	sammankomster
•	 Politiska	samtal	vid	tre	olika	tillfällen	med	i	

några fall olika deltagare

Sök dig fram genom de olika avsnitten med 
stöd av din politiska nyfikenhet!

Svensk Förening För Folkhälsoarbete –  
www.folkhalsoarbete.se, 070-588 65 84 – och 
studieförbundet NBV – www.nbv.se – kan 
hjälpa till med att organisera utbildningarna 
och skaffa föreläsare eller cirkelledare. 

Materialet finns i två varianter: 
ett för att läsa i läsplatta
ett för att kopiera i färg eller svartvitt. 
Det är tillåtet att spara hem enstaka ex av 

materialet för egen läsning. Vill du ha materi-
alet för studiecirkelverksamhet eller utbild-
ningsverksamhet betalar du 50 SEK per ex-
emplar till SFFF:s plusgirokonto 42 99 44-2 
(organisationsnummer: 866601-9362). Ange 
gärna att beloppet avser ”Folkhälsa är politik – 
Digital”. 

Vill du göra en politikerutbildning kan du 
köpa materialet för max 2 000 SEK per utbild-
ningstillfälle. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  INLEDNING
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E
n god hälsa hos befolkningen 
är målet för såväl välfärds- 
som folkhälsopolitiken. 
Alla vi som ägnar arbets-
tid eller fritid åt politik har 
ett gemensamt mål: en bra 
samhällsutveckling, till ex-
empel bättre hälsa och bättre 

livsvillkor för alla genom en bra välfärd. Våra 
medborgare, som vi företräder, prioriterar sin 
och sina närståendes hälsa före mycket annat. 
De förväntar sig att det är det vi ”levererar”.

De har valt oss efter de program, samhälls- 
idéer,	som	vi	gått	till	val	på.	På	så	sätt	blir	
folkhälsopolitik partipolitik! Vi har olika pro-
gram för det vi vill uppnå. Någon vill skapa ett 
rättvist samhälle där alla har samma chans och 
där valfriheten ger oss alla samma möjligheter. 
Andra talar om ett jämlikt samhälle eller om 
jämställda förhållanden för kvinnor och för 
män, mellan invandrade och svenskfödda etc. 
Någon lyfter solidariteten som metod för allas 
lika rätt, värde och möjlighet. Då är det viktigt 
att tänka så här: Solidaritet är inte att få utan 
att vi blir övertygade om att vi själva måste 
avstå. För andras bästa!

I samhällsdebatten sätts nu fokus på håll-
barhet. Det är bra!  I Sverige är vi mycket bra 
på ekonomisk hållbarhet och ganska bra på 
ekologisk hållbarhet. Men tyvärr har det un-
der några årtionden saknats riktigt intresse för 
social hållbarhet. Den sociala hållbarheten har 
kallats välfärdspolitik, folkhälsopolitik, men 
sällan socialpolitik. Nu märker vi på nytt ett 
intresse för social hållbarhet och ser värdet av 
jämlika och jämställda förhållanden i samhäl-
let. 

Självfallet kan vi dra olika slutsatser om vilka 
samband och beslut som bäst gagnar huvud-
delen av medborgarna.

Forskningen visar oss vägen och talar om för 

oss att vissa insatser är viktigare än andra när 
vi vill uppnå bra hälsa för alla. Vi vet också 
att alla politiska beslut, oberoende av om de 
beslutas i kommuner, landsting/ regioner eller 
i riksdagen eller EU-parlamentet, påverkar 
befolkningens hälsa.

Många politiker tror att folkhälsa inte har 
något att göra med deras beslut utan bara med 
andras. Jag tänker att vi behöver vara tydliga 
med att alla politiker påverkar folkhälsan!

Alla beslut som politiker fattar har betydelse 
för folkhälsan. Den vetskapen stärker helhets-
synen på hälsa, men den innebär också ett 
problem, eftersom det blir svårt att se vad som 
är specifikt för folkhälsopolitik. 

Befolkningens hälsa på samhällsnivå – folk-
hälsan – påverkas av en rad faktorer. Det finns 
stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, 
olika miljöer och olika geografiska områden. 
Ett allt viktigare mål för folkhälsopolitiken är 
att hälsan ska bli mera jämlikt fördelad.

Övergripande
Folkhälsa handlar om goda och likvärdiga 
livsvillkor för hela befolkningen, och att de 
skillnader som finns ska vara så små som möj-
ligt. När levnadsvillkoren försämras för vissa 
grupper, försämras folkhälsan. Om skillna-
derna i levnadsvillkor minskar, förbättras den. 
Vinnare är då inte bara de eftersatta grupper-
na utan alla, också de som redan har det bra! 
Vi talar ofta om ohälsans orsaker, men rör oss 
då på en ganska ytlig nivå. Det är viktigt att 
också våga tala om ”orsakernas orsak”, det vill 
säga de bakomliggande skillnaderna i samhäl-
let och om människors olika livsvillkor.

Hälsofrämjande livsmiljöer är av stor bety-
delse. Det handlar om hur vi bor och hur våra 
lokalsamhällen och kommunikationerna mel-
lan dem är utformade. Våra levnadsvillkor och 
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livsmiljöer påverkar också våra levnadsvanor, 
liksom vår tilltro till andra och vår framtids-
tro. 

Goda levnadsvanor handlar om att göra klo-
ka val till exempel äta rätt, att röra på sig, att 
finnas i sociala sammanhang och att kunna 
påverka sin situation. Det gäller också att und-
vika sådant som kan komma att styra ens till-
varo, till exempel rökning, riskbruk av alkohol 
och överdrivet spelande.

Stora delar av den påverkbara hälsan, fram-
för allt vad gäller de icke smittsamma sjuk-
domarna, beror på dessa levnadsvanor. Sam-
hället har därför en strategi för att minska de 
negativa effekterna av tobak, alkohol och an-
dra droger samt spel. Socialstyrelsen har tagit 
fram nationella riktlinjer för hälso- och sjuk-
vårdens förebyggande arbete för att påverka 
dessa levnadsvanor. 

Mer specifikt 
Livsvillkoren är mindre goda för vissa grup-
per. Vi måste ha extra fokus på grupper som 
arbetslösa, lågutbildade, invandrade och per-
soner med funktionsnedsättning. Barn i de 
här grupperna behöver också uppmärksam-
mas, liksom gruppen ensamstående kvinnor 
med barn.

Låt dig inte luras att tro att det räcker att 
arbeta med ”utsatta grupper” för att lyckas 
vända en utveckling. Vi måste arbeta generellt, 
med alla grupper, för att framgångsrikt kun-
na påverka ojämlikheter i hälsa. Att erbjuda 
insatser generöst till alla men att anpassa dem 
utifrån behov är en god strategi.

Skolan är central för folkhälsan. Ingen annan 
faktor har så stor betydelse för individers häl-
sa som skolresultaten. De avgör i de flesta fall 
vilket arbete och vilken försörjning man får, 
något som i sin tur påverkar hälsan.

Personer	med	funktionsnedsättning	är	en	
grupp där många är sjuka i onödan. Oavsett 
om funktionsnedsättningen är medfödd, för-
värvad eller resultat av sjukdom har personer 
med en funktionsnedsättning dessutom andra 
former av sjukdomar elva gånger så ofta som 
befolkningen i övrigt. 

En annan utmaning är integrationen av 
svenskar som är födda i ett annat land, särskilt 
de som är födda i ett land utanför Europa. Det 
krävs särskilda insatser för att de ska bli delak-
tiga i samhället och förbli friska.

För en mer jämlik hälsa måste vi fundera 
över vad som krävs för att ge samma möjlig-
heter och förutsättningar till alla, till exempel 
funktionsnedsatta, minoritetsgrupper och per-
soner med en annan sexuell läggning/HBTQ- 
personer.

I folkhälsoarbetet finns en rad olika aktörer – 
staten, regioner, landsting och kommuner. En 
viktig grupp är de idéburna organisationerna 
och folkbildningen i form av tio studieförbund 
och 150 folkhögskolor som har betydelse för 
folkhälsan genom att erbjuda gemenskap, livs-
långt lärande, kultur och delaktighet.

Brister i social hållbarhet
En god folkhälsa bidrar till en bättre sam-
hällsekonomi. Det finns samband mellan en 
god samhällsutveckling och en frisk befolk-
ning. Innovationer och kreativitet, arbetsför-
måga och konsumtion är beroende av hälsa. 
En frisk befolkning är billigare för välfärdssys-
temet och ökar förutsättningarna för att vi ska 
kunna upprätthålla en god och rättvis välfärd.

Hälso- och sjukvården har stor betydelse 
för hälsan på flera sätt. Först och främst ge-
nom sitt grunduppdrag att behandla sjukdom. 
Men vården når inte alltid medborgarna på 
ett rättvist och jämlikt sätt. Därtill kan vår-
dens insatser optimeras genom att den arbetar 
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hälsofrämjande, för att stärka det friska, och 
förebyggande. Hälso- och sjukvården behöver 
se till helheten i fråga om människors hälsa 
och livssituation. Den kan utveckla sina in-
satser för att stärka patientens möjligheter att 
leva med sin sjukdom, den kan ge rådgivande 
samtal till exempel för att minska rökning och 
överkonsumtion av alkohol. 

Alla politiker vill ha ett hållbart samhälle. Vi 
har blivit bättre på ekologisk hållbarhet och 
klimatsmarta lösningar, och vi är bra på eko-
nomisk hållbarhet och på att hantera medbor-
garnas pengar. Men vi har långt kvar när det 
gäller den sociala hållbarheten. 
Vi har idag en god kunskap om sambanden 
mellan sociala förhållanden för individer eller 
grupper och deras eller hela samhällets hälsa 
– folkhälsan. Den sociala gradienten, det nya 
sättet att beskriva skillnaderna mellan olika 
grupper, påminner om att skillnaderna finns, 
gradvis, hela vägen från dem som har det bäst 
till dem som har det sämst, och tydliggör att 
skillnader i levnadsförhållanden utgör risker 
för hälsan.

Den stora utmaningen
Den stora utmaningen för politiken kan sam-
manfattas så här:
•	 Förbättra	vardagslivets	villkor,	för	alla
•	 Motverka	den	orättvisa	fördelningen	av	

makt, pengar och resurser
•	 Mäta,	förstå	och	bedöma	effekterna	av	olika	

åtgärder

Tvärsektoriellt och långsiktigt
Det tål att upprepas att folkhälsoarbete måste 
vara tvärsektoriellt och långsiktigt. Ska man 
ha med många aktörer – och det ska man om 

man vill nå resultat – är det viktigt att arbeta 
långsiktigt.

Hur långt är långsiktigt? Behöver det betyda 
mer än en mandatperiod? Ja, troligen, men det 
betyder inte att allt man gör behöver ta hän-
syn till att det kan bli ny majoritet och att alla 
därför måste tycka likadant. Det är angeläget 
att ha konsensus om att man behöver satsa på 
folkhälsoarbete och varför det är viktigt, men 
det innebär inte att man måste vara politiskt 
överens om exakt vilka åtgärder som ska vid-
tas.

Nätverksarbete
Folkhälsoarbete är ett nätverksarbete. Som 
politiker behöver du ett nätverk av andra folk-
hälsopolitiker. Det kan du finna i ditt kom-
munförbund, i landstinget/regionen, inom ditt 
parti eller via Svensk Förening För Folkhälso-
arbete eller de nätverk som hålls samman av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
Folkhälsomyndigheten. 

Som politiker bör du också ge dina medar-
betare inom folkhälsoarbetet möjlighet att del-
ta i nätverksarbete kring dessa frågor. Det kan 
vara organiserat av SKL eller av landstinget/ 
regionen eller inom en intressegrupp. Drogfö-
rebyggande arbete är ofta samordnat via Läns-
styrelsen, och där ingår också oftast idéburna 
organisationer inom civilsamhället.

Man kan också leta efter ”tvillingkommuner” 
med liknande förutsättningar som den egna 
kommunen och se hur de arbetar.

Det är aldrig långt till någon universitets- el-
ler högskoleverksamhet som nätverket kan ha 
glädje av att samverka med. Landstingen och 
regionerna har ofta samhällsmedicinska en-
heter eller motsvarande som gärna samverkar 
med kommunalt folkhälsoarbete.
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Partipolitik eller konsensus 
Nya politiska frågor, sådana som vi ännu inte 
har diskuterat färdigt i de politiska partierna 
– och dit hör ofta folkhälsofrågor – blir lätt 
övergripande. Vi måste våga ta oss an denna 
typ av frågor. Det är viktigt att komma vidare 
från ord till handling.

Orsakernas politiska orsak
Se till att ni är överens om satsningen och att 
varje nämnd och styrelse ska redovisa sina 
insatser inom folkhälsoområdet. Men se till 
att det blir ideologiska skillnader i de åtgärder 
som föreslås efter kartläggning, analys och po-
licy. Det är annars lätt att bli alla goda gåvors 
givare och tro på folkhälsoarbetet så till den 
grad att man får för sig att det ligger utanför 
politiken. Så är det inte. 

Det finns självklara partipolitiska skillnader 
i synen både på vad som orsakar problemen 
och på hur de bäst ska lösas. Skillnaderna ska 
inte överdrivas, men det är bra om de synlig-
görs och blir föremål för en aktiv politisk dia-
log. Skillnaderna märks till exempel i fördel-
ningspolitiken och i utbildningspolitiken. Du 
behöver säkert inte leta länge för att finna vad 
som profilerar ditt parti.

Det är viktigt att fundera över ”orsakernas 
orsak”. Varför är kvinnor i lågstatusyrken mer 
utsatta? Eller invandrade och personer med 
funktionsnedsättning? Det finns många orsa-
ker till ohälsa, men vad är orsakernas orsak? 
Här finns utrymme för partipolitik och politis-
ka samtal. Eftersom folkhälsofrågorna berör så 
stor del av politiken, är det extra viktigt med 
kunskap och studier. 

Folkhälsoarbete i politikens fokus
Ta initiativ till en fullmäktigedebatt om folk-

hälsopolitiken när det finns underlag i form 
av kartläggning och analys. Se till att alla i ditt 
partis fullmäktigegrupp får möjlighet att sätta 
sig in i frågorna. Ett bra sätt kan vara att bjuda 
in en folkhälsomedarbetare till ett gruppmöte 
och gå igenom det grundmaterial som finns. 
En studiecirkel kring Folkhälsa är politik kan 
vara ett sätt. Tala med ditt partis studieför-
bund eller med NBV (www.nbv.se) 

Du tänker som du lever 
Dina livsvillkor och dina levnadsförhållanden 
påverkar dig också. Det har betydelse vem 
du är, vad du har för utbildning, yrke och så 
vidare. Analysera därför din inställning till 
folkhälsa som politikområde utifrån hur du 
tänker, vem du är och hur du lever.

Du har valt politiskt parti med utgångspunkt 
från hur du tänker. Till det kommer att du har 
gjort ett antal levnadsvaneval och har en livs-
stil som bygger på en uppsättning värderingar, 
attityder och beteenden som påverkas av hur 
du lever. 
•	 Röker	du,	ser	du	inte	det	som	något	stort	

problem, om du inte har bestämt dig för att 
sluta. 

•	 Är	du	en	riskkonsument	av	alkohol,	negli-
gerar du antagligen riskerna. 

•	 Har	du	goda	matvanor,	upprörs	du	av	dem	
som ”äter fel”.

•	 Motionerar	du,	förstår	du	inte	varför	andra	
inte rör på sig lika regelbundet som du.

•	 Om	du	själv	kan	påverka	din	tillvaro	kan	du	
ledas att tro att alla kan ”ta sig i kragen”.

Delaktighet och sammanhang
Medborgarnas möjlighet till delaktighet, egen-
makt och inflytande över sin egen situation 
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har stor betydelse för hälsan. Det gäller både 
för individer och generellt på samhällsnivå. Vi 
brukar tala om KASAM, känsla av samman-
hang, som betonar vikten av att förstå och 
kunna förklara det som händer runt om oss i 
stort och smått – i samhället, på arbetet och i 
familjen. Om känslan av sammanhang går för-
lorad, förlorar man också tilltron till sin egen 
förmåga, tilliten till andra och sin framtidstro. 
Dessa psykosociala faktorer är grundläggande 
skyddsfaktorer mot ohälsa och sjukdom.

Grundlagen har hälsoaspekter
Vår grundlag ger underlag för folkhälsoarbe-
tet: 
*  Den offentliga makten ska utövas med respekt 

för alla människors lika värde och för den en-
skilda människans frihet och värdighet.

*  Den enskildes personliga, ekonomiska och 
kulturella välfärd ska vara grundläggande 
mål för den offentliga verksamheten. Särskilt 
ska det allmänna trygga rätten till arbete, 
bostad och utbildning samt verka för social 
omsorg och trygghet och för goda förutsätt-
ningar för hälsa. 

Utdrag ur Regeringsformen (SFS 1974:152) 1 kap. 2 § 
första och andra stycket (ändrad i o m SFS 2010:1408)

Så skapas folkhälsa
Det sker i samverkan mellan psykosociala 
faktorer, tilltro till sin egen förmåga, tilltro till 
andra, delaktighet och sammanhang.
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Det hållbara samhället 
Vi har som mål ett hållbart samhälle. Hållbar 
utveckling innehåller tre dimensioner – eko-
logisk, ekonomisk och social hållbarhet. Alla 
har betydelse för folkhälsan, men särskilt den 
sociala dimensionen. Eftersom en frisk befolk-
ning i ett län eller en kommun påverkar hur 
företag och verksamheter etableras och växer, 
får folkhälsoinsatser stor strategisk betydelse. 
Alla insatser som ökar folkhälsan är därför 
ekonomiskt motiverade. 
 
Det är dags att betrakta folkhälsan som en 
minst lika strategisk fråga som näringslivets 
villkor och att göra den till en självklar del i 
arbetet för lokal och regional utveckling. I det 
här sammanhanget kan vi trösta oss med att 
det inte handlar om några nya kostnader utan 
i stället om att omfördela resurser och utveck-
la ett annorlunda tänkande.
•	 Kostnaderna	för	att	satsa	på	skolan	kan	vi	

räkna hem på både kort och lång sikt, efter-
som vi ger fler människor en bra start i livet. 

•	 Bibehållen	hälsa	hos	äldre	har	så	snabbt	
genomslag att det kan märkas redan i årets 
budget om vi kan skjuta upp behovet av 
biståndsbedömda insatser.

När vi planerar och utvecklar vårt samhälle 
finns möjlighet att lägga grunden för integra-
tion, mångfald, blandade bostäder (olika upp-
låtelseformer bör finnas inom samma geogra-
fiska område) och för en bra ”grönstruktur”. 

Ofta har vi i vårt arbete fokus på klimatfrå-
gorna och en klimatanpassad samhällsutveck-
ling. Det är bra, men det räcker inte. Vi behö-
ver också tänka på den sociala dimensionen 
och på befolkningens hälsa. Det är oerhört 
viktigt att planerare har insikt om hälsans 
ojämlika fördelning så att de också tar med 
utsatta	grupper	i	planeringen.	Nya	Plan-	och	
Bygglagen	(PBL)	stärker	incitamenten	för	att	
ta med den sociala dimensionen i samhällspla-
neringen till exempel i översiktsplanerna.

Hälsan avgör utvecklingen 
Det har sagts många gånger, men behöver 
sägas igen: Hälsan i befolkningen är avgöran-
de för utvecklingen och framtiden. Idag är det 
intressant för näringslivet att etablera verk-
samhet på orter där det finns ”rätt” arbetskraft 
– välutbildade, unga och friska.

Därför är det intressant att undersöka om 
folkhälsan finns med som komponent i de 
regionala tillväxtprogrammen.  Det tidigare 
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Folkhälsoinstitutet har på regeringens upp-
drag analyserat dokumenten, och resultatet 
kan sammanfattas så här:
•	 Målen	i	tillväxtprogrammen	handlar	om	att	

stärka innovationskraften, utbildningen och 
arbetsmarknaden.

•	 Begreppet	folkhälsa	eller	hälsa	nämns	säl-
lan, utom hos dem som skriver strategier för 
social hållbarhet. Där nämns hälsan snarare 
som något som ökar arbetskraftsutbudet än 
som ett mål i sig.

•	 Utvecklings-	och	planeringsdokumenten	
berör ändå många mål som har starka berö-
ringspunkter med hälsans bestämningsfak-
torer. Det kan gälla sysselsättning, utbild-
ning, kompetensutveckling, jämställdhet 
och integration. Alla återfinns i folkhäl-
somålen, men de som utarbetar planerings-
dokumenten ser inte alltid sambanden.

Icke smittsamma sjukdomar
En stor utmaning för samhället är att behand-
la de icke smittsamma sjukdomarna. Dit hör 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, 
lever och njursjukdomar, samt kroniska luft-
vägsinfektioner. En mycket stor del av det vi 
brukar kalla sjukvårdsbördan utgörs av dessa 
icke smittsamma sjukdomar.
Alkohol, tobak, ohälsosam mat och för lite 
motion har identifierats som de fyra stora 
riskfaktorerna för att drabbas av dessa sjuk-
domar. Det är alltså sjukdomar som kan an-
gripas med politiska beslut. Ska samhället ta 
sitt ansvar, eller ska vi överlåta ansvaret till de 
enskilda invånarna? Levnadsvanorna påverkas 
av livsvillkor och levnadsförhållanden.

En politikers fokus
När jag får möjlighet att skriva en idéskrift om 
folkhälsa för andra politiker, är det naturligt 
att det jag skriver färgas av det jag själv har i 

fokus. Jag är en politiker som skriver för andra 
folkhälsointresserade politiker, främst i kom-
muner och landsting/regioner.
Därför vill jag så här inledningsvis lyfta fram 
nio frågor som har stor betydelse för mig:
•	 De	livsvillkor	under	vilka	människor	lever	

påverkar i hög grad deras levnadsvanor. 
Våra livsvillkor utgör grunden för våra liv i 
de olika sammanhang där vi lever och gör 
våra val av levnadsvanor. 

•	 Folkhälsan	avgörs	av	politiker,	eftersom	vi	
skapar de samhälleliga förutsättningarna för 
hälsa.

•	 Mycket	av	hälsan	avgörs	redan	i	förskola	
och grundskola, och inget är viktigare än en 
väl fungerande skola. En bra skola ger god 
hälsa och sparar framtida kostnader.

•	 De	idéburna	och	ideella	organisationernas	
betydelse för folkhälsan är underskattad och 
bör uppvärderas.

•	 Vi	politiker	kan	i	mycket	hög	grad	påverka	
hälsan för alla dem som verkar och lever i 
våra kommuner, landsting och regioner, och 
detta särskilt för invandrade och personer 
med funktionsnedsättningar.

•	 Unga	äldre	(mellan	55	och	75	år)	har	både	
resurser och god hälsa som det gäller att ta 
vara på.

•	 Vi	ser	för	lite	till	orsakernas	orsak	(till	ohäl-
sa) och har en tendens att överbetona en-
bart de uppenbara orsakerna, som till exem-
pel levnadsvanor.

•	 Alkoholkonsumtionen	och	den	ökande	till-
gängligheten till alkohol oroar.  

•	 Vi	kan	glädjas	åt	att	arbetet	mot	tobak	va-
rit så framgångsrikt. Men insatserna måste 
fortsätta, eftersom starka marknadskrafter 
arbetar för att öka både tobaksbruket och 
alkoholkonsumtionen.
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Min bild av framtiden
När vi försöker nå samsyn om vilka faktorer 
som påverkar befolkningens hälsa kan detta 
vara ett sätt att tänka.

Våga investera i folkhälsa
Målet för folkhälsopolitiken är att skapa lika 
goda och jämlika förhållanden för alla invåna-
re, att göra hälsan jämlik. Hinder för detta är 
de olika levnadsförhållanden som råder för oss 
beroende på var vi bor, var vi är födda, om vi 
är män eller kvinnor, vad vi arbetar med och 
vad vi har för samlad inkomst. 

I grunden handlar det främst om hur det har 
gått i skolan. Redan hur vi har det i förskolan 
och vilka resultat vi har uppnått i grundskolan 
blir avgörande för resten av livet. För dagens 
unga har bra skolresultat i gymnasieskolan 
kommit att bli avgörande inte bara för om de 
ska komma in på högskolor eller universitet, 
utan godkända betyg är avgörande för att de 
över huvud taget ska få ett jobb. 

En stor del av de unga vuxna som saknar 

arbete, saknar också godkända betyg från 
gymnasiet. Möjligheten att komplettera sina 
studier på folkhögskola, på kommunal vuxen-
utbildning eller på en yrkeshögskola blir där-
för viktig för många.

Forskningen säger att fyra års eftergymnasi-
ala studier på universitet eller högskola kom-
mer att, i genomsnitt, leda till ett fyra år längre 
liv. Den bästa enskilda investeringen du kan 
göra för att leva längre och leva med hög livs-
kvalitet är alltså att se till att få en bra utbild-
ning.

Forskning visar också att utbildningen i stor 
utsträckning avgör om man får ett arbete som 
man kan försörja sig på och att misslyckanden 
i skola eller arbetsliv påverkar individens själv-
förtroende, KASAM och hälsa.

För att fånga den ojämlika hälsan och för att 
sätta fokus på viktiga områden föreslår jag att 
investeringar i hälsa sker på sex områden. Det 
är områden där det är lönsamt att investera för 
att få en bättre folkhälsa. Vi ska återkomma till 
dem. 
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De är:
•	 Barn	och	unga	och	deras	skoltid
•	 Ett	nyttigt	civilsamhälle
•	 Hälsan	hos	unga	äldre
•	 Insatser	för	ett	minska	den	onödiga	ohälsan	

hos funktionsnedsatta
•	 Fokus	på	alkohol	
•	 Tobaksfrågan	är	politisk
Men säger någon, ska vi inte satsa på allt? 
Jo, men ingen kan göra allt! Men jag ska ge 
många praktiska tips inom en rad andra om-
råden.

Mölnlycke i februari 2016

Jan Linde
Ordförande 
Svensk Förening För Folkhälsoarbete
Telefon 070-588 65 84  
e-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se 

Hör gärna av dig om du vill samtala!
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F
inns det ett politiskt uppdrag 
som kan kallas folkhälsoar-
bete? En bra fråga som kan 
få två svar, ett riktigt och ett 
felaktigt:

•	 JA, alla beslut som du fattar som politi-
ker påverkar befolkningens hälsa på olika 
sätt och olika mycket. Det är något vi kan 
ta hänsyn till när vi planerar samhället 
och när vi gör överväganden kring vad vi 
ska satsa på eller inte. RÄTT!

•	 NEJ, folkhälsa är effekten av de levnads-
förhållanden och det samhälle som vi 
lever och verkar i. Därför kan folkhälsan 
mätas, men inte påverkas! FEL!

Du avgör själv var du befinner dig. Några 
grundläggande fakta:
•	 I	grunden	är	hälsan	orättvis.	Vissa	är	friska-

re och lever längre. 
•	 Men	hälsan	är	orättvis	också	på	ett	annat	

sätt, genom att resurserna för en god hälsa 
inte är jämlikt fördelade. 

•	 De	livsvillkor	vi	människor	lever	under	av-
gör i mångt och mycket vår hälsa, och livs-
villkoren påverkas av politiska beslut

•	 Våra	val	av	livsstil	eller	levnadsvanor	påver-
kar också vår hälsa.

Den stora och övergripande frågan är om jag 
som enskild person kan välja fritt bland de 
resurser som samhället tillhandahåller för min 
hälsa, om jag alltid kan välja fritt vilka livs-
villkor jag ska leva under eller om mitt val av 
levnadsvanor kan ske objektivt och utifrån det 
som är bäst för mig.

Politiska villkor
Det finns mycket som kan bidra till en god 
hälsa för befolkningen. Boende, tillgång till 
arbete, möjligheter till motion, föreningsliv, 
bra mat i skolan och på äldreboendet är bara 
några exempel. 

Historiskt är bra toaletter, rinnande kallt och 
varmt vatten och uppvärmda bostäder viktiga 
steg mot en bättre samlad hälsa i befolkningen 
– folkhälsa. Goda resultat i grundskolan är kan-
ske den främsta faktorn för ett gott och friskt 
liv. Därför är det politiska fokus som nu finns 
på skolans resultat en viktig folkhälsofråga. 

Historiskt
1900-talets förändringar mot mer likvärdiga 
villkor för män och kvinnor och den utjäm-
ning av ekonomiska villkor som präglade ti-
den fram till 1980-talet har haft stor betydelse 
för den ökande medellivslängden. Från slutet 
av 1940-talet fram till nu har medellivslängden 
ökat med 20 år. Vi har fått en ny generation av 
unga och förhållandevis friska pensionärer. En 
stor framgång för folkhälsan. 

Klyftorna ökande efter 1990-talets ekonomis-
ka kris. En ökad invandring, främst flyktingin-
vandringen, har medverkat till att skillnaderna 
i hälsa ökar på nytt. Något som märks tydli-
gast i våra storstäder.

För de flesta är det självklart att det finns ett 
samband mellan välfärd och folkhälsa. Att ha 
arbete, inkomst, utbildning och att leva under 
trygga omständigheter påverkar hur vi mår 
och kan förhindra att vi blir sjuka. 

Folkhälsans utveckling
Den svenska folkhälsan har utvecklats posi-
tivt	under	många	decennier.	På	statistisk	nivå,	
i medeltal, ser det mycket bra ut. Men den 
goda hälsan är ojämnt fördelad mellan olika 
socioekonomiska grupper. Utbildning, yrke, 
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ekonomi, om man är född i Sverige eller in-
vandrad, har stor betydelse. Det finns också 
skillnader i hälsa mellan könen och mellan 
geografiska områden. 

Det sker en stor omflyttning – urbanisering 
– i Sverige liksom i hela Europa. Ur folkhäl-
sosynpunkt är det både bra och dåligt. Bra 
eftersom de flesta som flyttar gör det för stu-
dier och arbete. Men det leder samtidigt till att 
vissa bygder får ett minskande antal invånare 
och en relativt ökande grupp äldre, samt att 
vissa flyttar till segregerade områden i stora 
städer och till arbetslöshet. Det finns också det 
motsatta förhållandet, människor som lyckas 
flytta till positivt segregerade områden!

Vad vill vi med folkhälsan?
Den svenska folkhälsopolitikens övergripande 
mål – och uppdrag – är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 
alla. 

Världshälsoorganisationen WHO har beskri-
vit hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte en-
bart frånvaron av sjukdom och svaghet. 

Det kan också beskrivas så här: Hälsa är att 
må bra samt att ha tillräckligt med resurser för 
att klara vardagens krav och för att förverkliga 
sina personliga mål. 

Folkhälsoarbete handlar med andra ord om 
åtgärder, ofta politiska, som verkar långsiktigt 
på det som på politikerspråk kallas strategisk 
nivå. 
  
Främjande och strategiskt 
folkhälsoarbete
Riksdagen har fastställt ett övergripande folk-
hälsomål och elva prioriterade målområden. 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Nyckelorden är god, lika och hela.
Folkhälsoinsatser kan vara hälsofrämjande 
och syfta till att stärka och bevara och för-
bättra hälsan – till exempel genom att skju-
ta upp negativa effekter av åldrandet – eller 
sjukdomsförebyggande och riktas mot kända 
risker för hälsan som rökning, övervikt eller 
riskbruk av alkohol. 

Förenklat kan vi resonera så här: 
•	 Insatser	kan	ske	på	individnivå för att för-

bättra enskilda personers eller gruppers 
livsvillkor och levnadsförhållanden.

•	 Eller	på	samhällsnivå för att skapa goda 
samhälleliga förutsättningar för människ-
ors levnadsförhållanden. 

Främjande åtgärder gäller friskfaktorer. Det 
handlar om åtgärder som stärker eller bevarar 
människors fysiska, psykiska och sociala väl-
befinnande. Avsikten är att stärka människors 
möjligheter till delaktighet och tilltro till den 
egna förmågan.

FOLKHÄLSA
Folkhälsa är ett uttryck för
befolkningens hälsotillstånd som 
tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av 
hälsan. 

En god folkhälsa handlar således inte bara om 
att hälsan bör vara 
så bra som möjligt, den bör också vara så jäm-
likt fördelad som möjligt.
Källa: Socialstyrelsen

FOLKHÄLSOARBETE
Folkhälsoarbete är systematiska
och målinriktade hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande insatser för att åstadkomma en 
god och jämlik hälsa för hela befolkningen. 

Begreppet innefattar hela skalan av åtgärder från 
ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplys-
ning.
Källa: Socialstyrelsen
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Förebyggande åtgärder syftar till att förhin-
dra uppkomsten av eller påverka förloppet av 
sjukdomar, skador eller sociala problem. Insat-
serna kan indelas i primära (före insjuknande) 
och sekundära (förhindra återinsjuknande) 
insatser. 

Hälsofrämjande och stödjande
Hälsofrämjande arbete är insatser som ger 
människor möjlighet att öka kontrollen över 
sin hälsa och att förbättra den.

Stödjande miljöer för hälsa är miljöer som 
skyddar människor mot sådant som hotar 
hälsan och gör det möjligt för dem att utveckla 
sin förmåga, sitt självförtroende och sin hälsa. 

Också individens ansvar
Det är naturligt att fråga sig om folkhälsan 
alltid är samhällets angelägenhet. De flesta är 
ju mycket måna om sin egen hälsa. Har de då 
inget eget ansvar för hälsan? Jo, individen har 
ett ansvar så långt hans eller hennes förmåga 
räcker. 

Men våra livsvillkor och levnadsförhållanden 
påverkar hälsan i mycket hög grad. Därför är 
det samhällets ansvar att skapa goda samhäl-
leliga förutsättningar som gör det möjligt för 
människor att utveckla sin förmåga, sitt själv-
förtroende och sin hälsa genom att göra kloka 
val av levnadsvanor. Utmaningen är inte i för-
sta hand att öka hälsan utan att fördela sam-
hälleliga förbättringar över hela befolkningen. 

Ett strategiskt arbete
För att lyckas med främjande och förebyg-
gande insatser, och för att kunna arbeta häl-
sofrämjande och stödja god hälsa, blir det 
viktigt att arbeta strategiskt. Det måste handla 
om ett strukturerat arbetssätt, och det måste 
vara långsiktigt. 

Folkhälsoarbete, såväl när det handlar om att 

förändra människors levnadsförhållanden och 
livsvillkor som när arbetet syftar till att för-
ändra människors levnadsval (motion, mat-
vanor, tobaksanvändning och alkoholvanor) 
tar ibland tid. Under fyra årtionden ändrades 
synen på tobak radikalt, men det krävde två 
generationers engagemang. Rökstopp på res-
tauranger gick däremot fort! Det är lättare att 
påverka livsmiljöer än att förändra attityder 
och vanor.

Vi kallar vår modell för strategiska val Nio- 
fältaren. Via den kan vi belysa både de tre 
typerna av insatser – hälsofrämjande, förebyg-
gande och behandlande (vårdande) och de tre 
preventionsnivåerna – alla (alla medborgare), 
några (utvalda grupper) och vissa (individer).

Den ger oss också möjlighet att tänka både i 
livscykelperspektiv eller åldersperspektiv och 
arenaperspektiv, det vill säga olika ställen att 
arbeta, till exempel skolan, arbetslivet, fören-
ingslivet.

Uppdraget för dig som kommunpolitiker är 
att fylla alla rutorna med innehåll. Ur kost-
nadsperspektiv, som alltid är intressant, är 
satsningar på hälsofrämjande och förebyggan-
de insatser alltid billiga i långa loppet. 

En bra mödra- och barnhälsovård (MVC 
och BVC), familjecentraler och en bra försko-
la, bra grundskola, kulturskola och ett aktivt 
föreningsliv är en god investering i alla ungas 
hälsa. Förebyggande insatser för utsatta eller 
eftersatta grupper är alltid bättre än att invänta 
ohälsa (psykiskt, socialt eller fysiskt) och be-
handla den.

Prioritera 
Våga göra prioriteringar! Med ökande kun-
skap blir ekonomi en viktig faktor också i det 
långsiktiga och strategiska folkhälsoarbetet. 
Då blir också återfallsprevention (sekundär-
prevention) – insatser för att personer med 
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till exempel ett alkohol- eller nikotinberoende 
inte ska återfalla eller att personer som gått 
ner i vikt genom att motionera ska fortsätta att 
motionera och ha bra kostvanor – både ange-
lägna och lönsamma.

Folkhälsoarbetets  
prioriteringar      
I det här avsnittet vill vi förmedla en del av 
den kunskap som du behöver i din roll som 
politiker när du vill arbeta med befolkningens 
hälsa som politikområde. 

Samhällets mål för folkhälsan
Vi börjar med att titta närmare på det över-
gripande målet för folkhälsan: att skapa sam-
hälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen.
Det är enkelt därför att det genast slår fast 
några saker: 
•	 Det	gäller	att	skapa	samhälleliga	förutsätt-

ningar – i form av livsvillkor – för hälsa som 
ska vara god och dessutom på lika villkor 
för hela befolkningen. 

•	 Det	handlar	med	andra	ord	om	hur	vi	för-
delar de gemensamma tillgångarna för ett 
gott liv.

Niofältaren
Hälsofrämjande Förebyggande Behandlande

Alla

Några/grupper

Vissa/individer

Utmaningen:
- God hälsa
- Lika villkor
-   Hela  

befolkningen
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Det är svårt därför att befolkningens hälsa på 
samhällsnivå – folkhälsan – påverkas av en rad 
olika saker. Det kan råda stora skillnader
•	 mellan	olika	grupper	
•	 mellan	olika	miljöer	och	
•	 mellan	olika	geografiska	områden

Det finns specifik storstads- och landsbygds-
problematik inom det här området liksom 
inom så många andra.

Folkhälsoarbetet utgår från folkhälsopo-
litikens elva målområden. De anger viktiga 
bestämningsfaktorer för hälsan, det vill säga 
faktorer som påverkar hälsoutvecklingen. 

Folkhälsa handlar om allt från individens 
egna val och vanor till strukturella faktorer 
som yttre miljöer och demokratiska rättighe-
ter i samhället. En god folkhälsa handlar inte 
bara om att hälsan hos befolkningen bör vara 
så god som möjligt, utan om att alla ska sam-
ma möjlighet till god hälsa.

Målområden för folkhälsopolitiken
Här nedan ser du de elva målområden som bild-
ar underlag för vår nationella folkhälsopolitik.

 Var och en av cirklarna handlar om sådant 
som vi beslutar om i den politiska vardagen, 
sådant som har betydelse för hälsan. 

Bilden visar dels de strategiska (gula) målen 
som samhället och politiken har ansvar för, 
dels de mer traditionella (blå) livsstilsrelate-
rade målen. De senare är individens val, men 
dessa är i sin tur beroende av hur samhället är 
utformat det vill säga av politiska beslut!

Hälso- och sjukvården har en egen färg; det 
är den enda aktör som har som sitt uttalade 
uppdrag att arbeta för hälsa. Men begreppet 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård avser 
att detta uppdrag kan optimeras dels genom 
att man i arbete med patienter stärker både 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser vilket ökar behandlingens effekt, dels 
genom att hälso- och sjukvården stärker sitt 
bidrag i det utåtriktade i folkhälsoarbetet.

Vi kan rekommendera hemsidan för nätver-
ket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 
http://www.hfsnatverket.se 

Förutsättningar för en 
jämlik och jämställd hälsa

Tobak, alkohol
narkotika, dopning 

och spel

Delaktighet
och inflytande

Ekonomisk och 
social trygghet

Trygga och goda 
uppväxtvillkor

Hälsa i
arbetslivet

Sunda och säkra  
miljöer och  
produkter

Hälsofrämjande
hälso- och
sjukvårdGott skydd

mot
smittspridning

Trygg  
och säker
sexualitet

Fysisk 
aktivitet

Matvanor och
säkra livsmedel
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Miljö
Samhällsekonomi

Kultur

Politik

Religion

Arbets-
miljö

Arbets-
löshet

Boende

Trafik

Utbildning

Jordbruk
Livsmedel Fritid

Kultur

Social- 
försäkring

Social- 
tjänst

Hälso- och
sjukvård

m. m.Tobak

Alkohol

Narkotika

Matvanor Motion

Sex och
samlevnad

Sömnvanor

m. m.
Socialt
stöd

Sociala
nätverk

Barns
vuxen-

kontakterIndivid
Familj

Ålder
Kön

Arv

Människors villkor
Livsvillkor är förutsättningar för människors 
levnadsförhållanden, som ofta ligger utanför 
den enskilda individens omedelbara kontroll. 
Dit hör samhällssystem, samhällsekonomi, 
arbetsmarknad och välfärdssystem. 

Levnadsförhållanden är faktorer som indi-
videns socioekonomiska bakgrund, boende-
miljö, yrke, utbildning och ekonomi.

Levnadsvanor är beteenden i vardagen som 
individen själv kan påverka. Vid förebyggan-
de åtgärder fokuserar man vanligen på lev-
nadsvanor som har att göra med mat, fysisk 
aktivitet, tobak, alkohol, sömn, sexualitet. 
Levnadsvanorna påverkas av livsvillkor och 
levnadsförhållanden. 

Psykosociala faktorer som social gemen-
skap, delaktighet, sammanhang, tillit, tilltro 

till egenförmåga, hopp och framtidstro är 
grundläggande för hälsan och påverkas av 
människors livsvillkor och levnadsförhållan-
den.

Olika perspektiv
Folkhälsoarbete kan bedrivas med olika per-
spektiv. Kommun-, landstings- och region-
ledningen har ett övergripande strategiskt 
perspektiv, deras förvaltningar har ett mer 
operativt perspektiv för sitt arbete. 

Till det kommer att det praktiska folkhäl-
soarbetet kan bedrivas med ett livscykel-
perspektiv. Det innebär att vi ser olika ål-
dersgrupper som mottagare av insatser, till 
exempel barn och ungdom, människor i ar-
betsför ålder eller äldre.  Ett alternativ till det 
är arenaperspektiv, där arenan är till exempel 
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förskola, skola och arbetsplatser. Vi har därför 
modeller för hälsofrämjande skola och häl-
sofrämjande arbetsplatser.

Man kan också välja att arbeta med andra 
hälsofrämjande arenor, till exempel ett väl 
fungerande föreningsliv eller möjligheter till 
livslångt lärande. Hit hör också frågor om hur 
samhället är organiserat, till exempel när det 
gäller kommunikationer, närhet till grönområ-
den och liknande.

I det perspektivet är det intressant att bredda 
samtalen till att gälla mer generella frågor som 
livsvillkor samt levnadsförhållanden och livs-
miljöer.

Hälsans bestämningsfaktorer
I allt folkhälsoarbete är det viktigt att reflekte-
ra över hur hälsa och ohälsa uppstår.

Detta är en pedagogisk bild som beskriver 
hälsans bestämningsfaktorer.

För att kunna följa folkhälsoutvecklingen har 
forskningen utvecklat ett antal bestämnings-
faktorer. Ett sätt att beskriva dem är att se dem 
som skikt runt en människa. Vårt genetiska 
arv, vårt kön och vår ålder kan vi inte påverka. 
Men i övrigt är det mesta möjligt att påverka 
med personliga eller politiska beslut. 
Östgötakommissionen har vidareutvecklat 
modellen (se illustration nedan).

 Detta är ett modelltänkande och exempel. 
Sätt gärna in dina egna tankar i modellerna 
och fundera över vad du och ditt parti kan och 
vill göra med utgångspunkt från ideologi och 
partiprogram!

Indikatorer
Med indikatorer avses ett antal mätbara fak-
torer på sådant som påverkar hälsan, till ex-
empel hur många barn som går ut skolan med 
godkända betyg, hur stort valdeltagandet är, 

Östgötakommissionen
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hur många som röker, hur många barn som 
är överviktiga etc. Genom att mäta och följa 
indikatorer över tid kan man få en uppfattning 
om hur en specifik insats påverkar folkhälsan. 
Några av alla dessa indikatorer är också direkt 
nedbrytbara på kommunal eller landstings-
kommunal nivå. 

Läs mer om dem på www.skl.se och sök öpp-
na jämförelser.

Allt hör ihop
Arbetet med bestämningsfaktorer och indi-
katorer kompliceras av att många faktorer hör 
samman, men det är viktigt att se och förstå 
alla dessa komplexa sammanhang. Ohälsans 
samband med arbete och arbetslöshet är ett 
bra exempel. Arbetslöshet har ett samband 
med samhällsplanering och samhällssystem, 
och arbetslöshet medverkar till ohälsa. Men 
arbete i en dålig fysisk eller psykosocial ar-
betsmiljö kan också vara ohälsosamt. 
Det är bara ett exempel. Samhällsplanering 
påverkar hälsan på många sätt, till exempel 
genom hur trafikmiljön är utformad eller hur 
bostadsmiljön ser ut. Levnadsförhållanden 
och våra val av levnadsvanor, vår livsstil, är 
också delar av ett komplicerat samband. Vi 
måste lära oss att analysera de olika delarna 
med vetskap om att ”allt hör ihop”. Om du till 
exempel önskar dig en cykelväg till din arbets-
plats kan du inte själv skapa den, hur värdefull 
den ändå skulle vara för dig.

Strategiskt förhållningssätt
Folkhälsoarbetets viktigaste uppgift är att ge-
nom strategiska insatser främja hälsan. Det är 
alltid motiverat att rikta insatser till både barn, 
unga, dem som är mitt i livet och de äldre. 
Framgångsrikt folkhälsoarbete brukar mätas 
i ökad medellivslängd och i medborgarnas 

upplevda hälsa. I den meningen har det svens-
ka folkhälsoarbetet varit mycket framgångsrikt 
under mer än 100 år. 

Som politiker behöver vi ställa följande frågor 
till oss själva och varandra:
•	 Vad	är	hälsa?
•	 Vad	bestämmer	hälsa?
•	 Hur	skapas	hälsa?
•	 Var	skapas	hälsa?

Som politiker kan du ställa dessa frågor: 
•	 Hur	ser	hälsan	ut	i	min	kommun,	min	regi-

on/mitt landsting, det vill säga i olika ”be-
ställningsunderlag”?

•	 Hur	är	den	fördelad	mellan	olika	grupper	
(socioekonomiskt, geografiskt etc)?

•	 Vad	gör	vi	redan?
•	 Vad	kan	vi	göra	mera?

Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, och inte endast frånva-
ron av sjukdom och skada. Hälsan kan beskri-
vas med tonvikt på en eller flera komponenter:
•	 Fysiskt	välbefinnande
•	 Psykiskt	välbefinnande
•	 Socialt	välbefinnande
•	 Frånvaro	av	sjukdom	eller	skada
Hälsobegreppet har två dimensioner: En pro-
fessionell bedömning av hälsan och en själv-
skattad bedömning av den upplevda hälsan. 

I Sverige lever vi allt längre
Medellivslängden fortsätter att öka. Sverige är 
ett av de länder i världen som har den högsta 
förväntade medellivslängden. 2013 låg den på 
knappt 84 år för kvinnor och drygt 80 år för 
män enligt Statistiska centralbyrån (SCB). 

Medellivslängden beräknas öka fram till 
2060 (prognosperioden) och då vara 89 år för 
kvinnor och 87 år för män. Det betyder att 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  2 VAD VET VI OM BEFOLKNINGENS HÄLSA? 



FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

27

männen blir 7 år äldre och kvinnorna 5 år äld-
re.  Ett annat mått är att bedöma hur länge vi 
kommer att leva efter 65 år. Kvinnorna har just 
nu mellan 21 och 25 år ytterligare tid att leva 
och männen 19 till 23 år.

Historisk tillbakablick
Trenden att vi lever längre har pågått länge. År 
1900 var medellivslängden så låg som 53,7 år 
för kvinnor och 50,8 år för män. Det är inte så 
länge sedan Sverige var ett ”u-land”. År 1800 
var medellivslängden 37 år, 1850 var den 40 år, 
och 1930 hade den ökat till 55 år. 1820 dog vart 
fjärde spädbarn före ett års ålder, 1920 knappt 
vart tionde. Idag är Sverige ett av de länder 
som har den lägsta spädbarnsdödligheten i 
världen. Bara tre barn på 1 000 dör före ett års 
ålder.

Rätten till hälsa
Som framgått tidigare har vi enligt grundlagen 
(regeringsformen) lika rätt till hälsa. Rätten 
till hälsa finns med i ett flertal FN-dokument, 
bland annat deklarationerna om mänskliga 
rättigheter, barns rättigheter och funktions-
nedsattas rättigheter. Rätten till hälsa kan 
också ses som en förutsättning för människors 
förmåga att tillvarata andra rättigheter. 

Idag förs en debatt om rätten till god sjuk-
vård på lika villkor, och vi behöver på mot-
svarande sätt diskutera rätten till utbildning, 
ekonomiska rättigheter, kvinnors rättigheter 
och regelverk mot diskriminering. Allt kan 
kopplas till utgångspunkten att hela befolk-
ningen ska ha rätt till en god hälsa.

 
Information räcker inte 
Ibland tror vi att det är så enkelt som att folk-
hälsan kan informeras fram: ”Om bara alla 
har kunskap så gör de kloka val för en bättre 
hälsa”. Om det vore så enkelt, skulle vi inte ha 

några folkhälsoproblem, eller i vart fall skulle 
de vara mycket mindre. Förutom information 
krävs attitydförändring och intresse för att 
förändra sina beteenden. 

Alla som har försökt lämna en dålig vana vet 
hur svårt det är att till exempel sluta röka, äta 
bättre och mindre mat, välja bort alkohol eller 
bli fysiskt aktiv.

0jämlikhet i hälsa
En av de största utmaningarna för förtroende-
valda som är intresserade av folkhälsopolitik 
är den ojämna fördelningen av hälsan i befolk-
ningen. Hälsan påverkas av ekonomi och so-
ciala	förhållanden.	Politiker	från	olika	partier	
har olika modeller för att påverka detta. Det är 
det som är politik! 
Några exempel på ojämlikhet i hälsa: 
•	 Arbetare	löper	dubbelt	så	stor	risk	som	

tjänstemän att drabbas av hjärtinfarkt
•	 Medellivslängden	bland	män	är	8,5	år	kor-

tare i Arjeplog än i Danderyd
•	 Kvinnor	är	sjukare	än	män,	men	lever	läng-

re

Det är viktigt att se skillnaden mellan å ena 
sidan livsvillkoren, som bestäms av samhäl-
lets normer, ekonomiska och kulturella för-
hållanden och av politiken, och å andra sidan 
levnadsvanor som individen bestämmer själv. 
Samtidigt har det visat sig att livsvillkoren, till 
exempel utbildningsnivå, yrke och boendemil-
jö, i stor utsträckning också påverkar levnads-
vanor och livsstil.

Långsiktiga och väl genomtänkta politiska 
beslut som påverkar livsvillkoren har med 
andra ord också stor effekt på livsstilsrelaterad 
ohälsa (och hälsa).

Det samhälle vi lever i påverkar vår hälsa. 
Men även goda relationer, möjlighet att upple-
va kontroll i vardagen och att känna delaktig-
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het och engagemang är viktiga pusselbitar för 
befolkningens hälsa. Detta gäller inte enbart 
om vi vill åstadkomma samhälleliga förutsätt-
ningar för att alla ska ha möjlighet att göra 
goda levnadsvaneval utan dessa faktorer har 
en egen, oberoende, effekt på hälsa och sjuk-
dom. 

Vad är hälsa på jämlika villkor?
Bristen på jämlika villkor i hälsa har tre karak-
teristika:
•	 Skillnaderna i hälsa är systematiska så att 

vissa grupper har sämre hälsa (som grupp) 
än andra.

•	 Skillnaderna genereras av samhälleliga 
processer snarare än biologiska.

•	 Skillnaderna uppfattas därför vara orätt-
visa, eftersom samhälleliga processer i prin-
cip är påverkbara.

Ett exempel på att skillnaderna i hälsa är syste-
matiska är att personer med högre utbildning 
kan räkna med att leva mellan fyra och sex år 
längre än de som har enbart grundskola. Skill-
naderna är större för kvinnor än för män, och 
de ökar. 
På	samma	sätt	sker	en	uppdelning	mellan	

dem som har och dem som inte har ett arbete. 
Olika inkomstgrupper har också olika lång 
medellivslängd. Utbildningsnivå används som 
mått därför att det ger ett bra och överskådligt 
sätt att jämföra.

Den sociala tillhörigheten är avgörande för 
vår hälsa. Den bestäms av vilken familj vi föds 
och lever i, vilken utbildning vi har eller har 
möjlighet att skaffa oss, vilken framgång vi har 
i yrkeslivet och på andra områden samt vår 
ekonomiska trygghet. 

En bra start i livet och en god utbildning är 
den viktigaste faktorn för hälsan i framtiden. 

Därmed blir det tydligt att ojämlikhet i hälsa 
handlar om politik, en politik som på både 
kort och lång sikt påverkar befolkningens häl-
sa. 

Hur påverkas hälsan? Ett exempel är alltså att 
medellivslängden har ett klart samband med 
utbildningsnivån. Ett annat att personer med 
högre inkomst skattar sin hälsa som bättre än 
de med lägre inkomst, ett tredje att överlev-
naden i bröstcancer är högre för kvinnor som 
har det bättre ekonomiskt.
Den självskattade hälsan har också ett direkt 
samband med utbildnings- och inkomstnivån. 
Hur kan det vara så här? Några möjliga orsa-
ker:
•	 Högutbildade	gör	fler	läkarbesök	än	lågut-

bildade i förhållande till sina vårdbehov.
•	 Förmågan	att	framföra	önskemål	och	stäl-

la krav på hälso- och sjukvården ökar med 
högre utbildning.

•	 Dåliga	levnadsvanor	och	andra	faktorer	
(livsvillkor) på samhällsnivå som bidrar till 
dålig hälsa är vanligare bland lågutbildade 
och/eller med dålig ekonomi.

•	 Personer	med	dålig	självskattad	hälsa	har	
sämre psykosociala resurser och därmed 
ökad sårbarhet får sjukdom.

Ojämlik hälsa hindrar  
hållbar utveckling
Varför är ojämlika villkor i hälsa ett problem? 
Och varför ska vi minska skillnaderna i hälsa? 
Det enkla svaret är att ojämlika villkor i häl-
sa är ett hinder för en hållbar utveckling och 
är dyrt för samhället. Den kommunala (och 
landstings/regioners) verksamhetens förmå-
ga till måluppfyllelse och kvalitet kan vara 
avgörande. Det gäller till exempel kvaliteten 
på barnomsorgen. Möjligheten att påverka är 
beroende av både kunskap om sambanden och 
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politisk vilja att göra prioriteringar. 
Som politiker ska vi tänka:
•	 Om	samhälleliga	institutioner/processer	på-

verkar livsvillkoren negativt, betyder det att 
individens hälsa försämras av förhållanden 
som i princip kan påverkas genom politiska 
beslut och/eller insatser.

•	 Ojämlika	villkor	i	hälsa	leder	till	att	vissa	
befolkningsgrupper förhindras att utveckla 
sin hälsa fullt ut och därmed också får min-
dre möjlighet att leva det liv de önskar leva.

•	 I	den	mån	sämre	hälsa	leder	till	minskad	
samhällelig effektivitet – att mänskliga re-
surser går förlorade – motverkas en hållbar 
utveckling.

Hur ojämlika villkor i hälsa ser ut i detalj be-
ror på hur vi mäter ojämlikhet, vilka grupper 
vi jämför eller vilket hälsoutfall vi väljer – 
dödlighet, sjuklighet, funktionsförmåga, väl-
befinnande. 
Det har också betydelse hur man analyserar 
data – skillnader mellan områden (kommu-
ner, hälso- och sjukvårdsområden) eller inom 
dem, eller både och. Men oavsett vilken jäm-

förelse man väljer, finner man ett genomgåen-
de mönster: 
•	 Grupper	längre	ner	på	den	sociala	stegen	
(sociala gradienter) har sämre hälsa än de som 
befinner sig högre upp.

Resurser finns 
Det är etiskt fel att fråga sig: Lönar det sig? 
Men om vi ändå gör det, är svaret att det är 
mycket lönsamt för samhället att arbeta för 
en mer jämlik hälsa. En god hälsa hos be-
folkningen är ett viktigt konkurrensmedel för 
kommuner som vill locka till sig företagseta-
bleringar och nya arbetstillfällen. 

En frisk befolkning är, tillsammans med bra 
förskola och skola och ett rikt föreningsliv, en 
drivkraft för dem som söker en lämplig miljö 
att etablera sig i. Utbildningsnivån och befolk-
ningssammansättningen har stor betydelse. 
Företagen vill ha unga och välutbildade med-
arbetare. Det är ett argument för att verkligen 
satsa på en bra grundskola, där alla elever blir 
godkända för gymnasiestudier, och en gymna-
sieskola som ger en gedigen utbildning.

Individens egen bedömning

Mår bra Mår inte bra

Frisk

Sjuk

Medicinsk

bedömning

Blir lättare sjuk

Blir lättare frisk
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Att ha hälsa
För folkhälsopolitiker är det nödvändigt att 
fundera över vad man vill åstadkomma. Strä-
var vi efter en helt igenom frisk befolkning, 
eller räcker det med att alla mår bra? Svaret 
handlar om människosyn, om att man inte 
ska – eller kan – sträva efter den fullkomliga 
människan. 

Att vara rullstolsburen eller ha någon annan 
funktionsnedsättning betyder inte att man inte 
kan må bra. Och tvärtom är det inte alls säkert 
att den som är fullt frisk också mår bra.
För övrigt är det viktigt att se folkhälsoarbete 
som en samhällsfråga, och inte enbart som en 
fråga om enskilda individers hälsa. 
   
Det finns samband mellan hur vi mår och 
hur vi kan hålla oss friska. Den som har en 
diagnos byggd på medicinska bedömningar 
men mår bra kan lättare tillfriskna eller klara 
av att leva med sin sjukdom, även om den är 
livslång. Den som saknar medicinskt bedömd 
sjukdom men mår dåligt antas lättare bli sjuk. 
Det är väsentlig kunskap till exempel när vi ser 
på funktionsnedsattas hälsa, men också när 
det gäller insatser i vård och omsorg.

Goda livsvillkor
Vi vill att befolkningen ska ha goda och lik-
värdiga livsvillkor och att de skillnader mellan 
människors villkor som troligen alltid kom-
mer att finnas ska vara så små som möjligt. 
Om livsvillkoren försämras för vissa grupper, 
försämras folkhälsan. Om skillnaderna i livs-
villkor minskar, ökar hälsan. Vinnare är då 
inte i första hand de eftersatta grupperna utan 
alla, kanske mest de som redan har det bra!

Delaktighet och  
inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av 

de mest grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan. Brist på inflytande och möjlighet 
att påverka den egna livssituationen har ett 
starkt samband med hälsa. Om individer eller 
grupper upplever att de inte kan påverka sina 
egna livsvillkor och samhällsutvecklingen, 
känner de sig maktlösa. 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla 
människor lika värde med lika rätt till delak-
tighet och inflytande. Den rätten gäller oavsett 
kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För att nå det övergripande nationella folkhäl-
somålet ska särskild vikt läggas vid att stärka 
förmågan och möjligheten till social och kul-
turell delaktighet för ekonomiskt och socialt 
utsatta personer samt vid att stärka barns, 
ungdomars och äldres möjligheter till infly-
tande och delaktighet i samhället.

Ekonomiska och sociala  
förutsättningar 
Ekonomisk och social trygghet är en annan 
grundläggande förutsättning för folkhälsan. 
Det finns ett samband mellan en god folkhälsa 
och ett samhälle som präglas av ekonomisk 
och social trygghet, jämlika levnadsvillkor, 
jämställdhet och rättvisa.

Ekonomisk stress och social otrygghet or-
sakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och 
leder till ökad ojämlikhet i hälsa.

Barns och ungas uppväxtvillkor 
Förhållanden under barn- och ungdomsåren 
har stor betydelse för både den psykiska och 
den fysiska hälsan under hela livet. Därför är 
barn och unga en av de viktigaste målgrupper-
na inom folkhälsoarbetet. 

FN:s Barnkonvention fastslår i sina fyra 
grundläggande och vägledande principer för 
barns rättigheter:
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•	 att	alla	barn	har	samma	rättigheter	och	lika	
värde

•	 att	barnets	bästa	ska	beaktas	vid	alla	beslut	
som rör barn 

•	 att	alla	barn	har	rätt	till	liv	och	utveckling	
•	 att	alla	barn	har	rätt	att	uttrycka	sin	mening	

och få den respekterad

Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa 
kan göras på flera arenor. Metoder för föräld-
rastöd syftar till att förbättra samspelet och 
relationerna mellan barn och föräldrar i hem-
met. Andra viktiga arenor är förskolan och 
skolan. Där utvecklar barnen sådant som pro-
blemlösningsförmåga, social och emotionell 
förmåga, som fungerar som skyddsfaktorer 
mot ohälsa.

Dessutom kan specifika program som främ-
jar hälsa och goda levnadsvanor genomföras i 
skolans miljö. Det kan vara till exempel goda 
kost- och motionsvanor, tobaksförebyggande- 
och alkoholförebyggande program. 
Psykiska	besvär	är	en	av	de	största	orsaker-

na till ohälsa i befolkningen som helhet. Idag 
finns goda möjligheter att förebygga psykisk 
ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för 
den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin 
specifika kompetens, auktoritet, breda kun-
skap och stora kontaktyta gentemot befolk-
ningen. Men det är i det vardagliga mötet med 
patienten som hälso- och sjukvården har sin 
viktigaste folkhälsouppgift.

Hälsofrämjande möten som stöder pa-
tientens tilltro till sin egen förmåga och 
självskattade hälsa är vårdens kärna. Det 
hälsofrämjande mötet bidrar till att stödja en 
individ att orientera sig i en förändrad livs-
situation, vid långvarig sjukdom eller funk-

tionsnedsättning och att stärka eller bibehålla 
patientens självskattade hälsa och fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande. Idag vet vi 
också att detta dessutom ökar patientens mot-
ståndskraft och därigenom optimerar effekten 
av vårdens insatser.

Sjukdomsförebyggande insatser med råd-
givande samtal som hjälper patienten att få 
insikt om hur man själv, genom att ändra sina 
levnadsvanor, har möjlighet att undvika sjuk-
domen eller lindra dess förlopp. Dessa är vik-
tiga i alla delar av hälso- och sjukvården. Om 
till exempel primärvården kan förmedla kun-
skap till sina patienter om hur levnadsvanorna 
kan påverka hälsan, kan de förebygga mycket 
sjukdom.

Är ojämlikheten bra eller dålig?
De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige. Skill-
naden mellan dem som har störst inkomster 
och dem som har minst blir allt större. Så 
många som tre av fyra svenskar anser att detta 
är ett problem och att politikerna bör försöka 
minska de ekonomiska klyftorna. Ojämlikhe-
tens kritiker är, något överraskande, i tydlig 
majoritet oavsett om de röstar på Alliansen 
eller de Rödgröna. Ett av de vanligaste argu-
menten mot stor ojämlikhet är att den splittrar 
samhället och ökar de sociala spänningarna. 

Det finns också de som försvarar ojämlik-
heten. Argumentet är att inkomstskillnader 
är en morot som får de duktiga i ett samhälle 
att prestera mer. De som tjänar mest är enligt 
det synsättet samhällets motor, och om de 
inte får betydligt högre inkomster än de fles-
ta andra, kommer de att sluta anstränga sig. 
Sverige skulle förlora idé- och ledarkraft, och 
bruttonationalprodukten	(BNP)	skulle	kanske	
rent av minska. Två olika sätt att se på stora 
inkomstskillnader står alltså mot varandra.
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I Sverige ökade jämlikheten länge, fram till 
ungefär 1980. Sedan dess har den långsiktiga 
trenden gått mot en allt mer ojämn inkomstför-
delning. Att detta kunnat ske, trots att en klar 
majoritet av svenska folket vill se en ökad jäm-
likhet, beror troligen på att politiker och andra 
beslutsfattare till stor del accepterat argumenten 
från dem som vill se ökade inkomstskillnader. 

Men tänk om den positiva synen på ojämlik-
het, som fått ett sådant fotfäste i samhällstop-
pen, är felaktig? Tänk om det inte finns några 
belägg för att ökad ojämlikhet leder till ”dyna-
mik”, utan att den tvärtom medför svåra pro-
blem? Vad skulle det betyda för den utveckling 
mot ökade inkomstklyftor som vi ser i Sverige 
idag? Det är intressant att ställa detta i kon-
trast till uppdraget god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen.

Mår vi bättre om landet blir rikare?
Att befolkningen i rika länder inte mår bättre 
i takt med att landet de bor i blir rikare var 
länge en gåta. I fattigare länder är det enklare. 
Bästa sättet att förbättra folkhälsan i ett fattigt 
land är helt enkelt att öka landets bruttonatio-
nalprodukt, och vägen dit går ofta via utbild-
ningsinsatser som når alla. Ju högre inkomster, 
desto bättre folkhälsa. Fattigdom gör att det 
saknas resurser till grundläggande sjukvård, 
säkra bostäder och rinnande vatten – och 
därför slår fattigdomen hårt mot folkhälsan. I 
jordens fattiga länder är den förväntade livs-
längden under 50 år, i rika länder runt 80 år.
Länge trodde vi att samma raka samband mel-
lan rikedom och folkhälsa gällde också i värl-
dens rikaste länder. Förhoppningen har varit 
att de sociala och hälsorelaterade problem 
som dessa länder brottas med skulle försvinna 
av sig själva, om bara inkomsterna ökade till-
räckligt mycket. Och inkomsterna har sanner-
ligen ökat. Den materiella levnadsstandarden 

i världens rikaste länder är högre än någonsin 
tidigare i mänsklighetens historia.

Men trots denna enorma välståndsökning 
finns inga tecken på att de sociala och hälso-
relaterade problemen håller på att försvinna. 
De tycks snarare öka – hur mycket vi än tjänar 
och hur mycket vår standard än förbättras. 
Den stora gåtan är varför.

Modern forskning syftar till att förstå orsa-
kerna till att samhällen drabbas av olika typer 
av ohälsa. Inte bara i form av sjukdomar, utan 
också olika typer av sociala problem, som i 
många fall kan vara farligare än smittsamma 
sjukdomar. Våldsbrott, övervikt och missbruk 
är några exempel. Det visar sig att problemen 
inte alls blir mindre ju rikare ett land är. USA 
har till exempel störst problem, trots att landet 
är rikast i världen. Ett annat mycket rikt land, 
Storbritannien, har också visat sig ha stora 
problem, medan ett land som Spanien har 
mindre problem trots lägre inkomstnivå. Det 
fanns över huvud taget ingen koppling mellan 
de rika ländernas inkomstnivå och storleken 
på problemen. Så vad är det då som avgör hur 
stora problem ett land har?

Boven heter ojämlikhet
För att få ett mått på ojämlikheten kan vi läsa 
FN:s statistik över inkomstskillnaderna i de 
rikaste länderna. Där har man mätt skillnaden 
mellan den femtedel av befolkningen som har 
störst inkomster och den femtedel av befolk-
ningen som har minst.

I de mest ojämlika länderna har den rikaste 
femtedelen mellan åtta och tio gånger högre 
inkomst än den fattigaste femtedelen. I väst-
världen är USA mest ojämlikt, tillsammans 
med	Portugal,	Storbritannien	och	Italien.

Mest jämlikt av de undersökta länderna är 
Japan, och i Europa ligger Finland, Norge, Sve-
rige och Danmark bra till. Här har den rikaste 
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femtedelen ”bara” fyra gånger högre inkomst 
än den fattigaste.

Med den kunskapen kan man ställa de rika 
ländernas ojämlikhet i relation till hur stora 
sociala och hälsorelaterade problem de har.

Trenden är tydlig. Ju större skillnaden är i ett 
land mellan dem som har högst inkomst och 
dem som har minst, desto större är landets 
sociala och hälsorelaterade problem. Ett rikt 
land med jämförelsevis låg inkomstnivå kan 
ha avsevärt mindre problem än ett land där 
nivån är mycket högre, så länge inkomsterna 
fördelas jämnare. 

Ojämlikheten i sig tycks alltså skapa pro-
blem. 

Ojämlik hälsa får stora  
ekonomiska konsekvenser 
I samband med den folkhälsopolitiska rappor-
ten 2010 beräknade Folkhälsoinstitutet kost-
naderna för hälso- och sjukvården på grund 
av skillnaderna i hälsa till 120 miljarder SEK 
varje år för hela landet. För socialtjänsten, för-
säkringskassan och arbetsförmedlingen svarar 
skillnaden i hälsa för en femtedel av kostna-
derna. Här finns med andra ord stora summor 
att spara om levnadsvillkoren kan blir mera 
jämlika. 

Det mesta av detta kan påverkas genom 
politiska	beslut.	På	initiativ	av	Sveriges	Kom-
muner och Landsting har ett nätverk bildats av 
kommuner och landsting/regioner som arbe-
tar med frågan om jämlik hälsa, bland annat i 
ett ekonomiskt perspektiv. 

Det är kostnader som till stor del är onödi-
ga. Forskare drar slutsatsen att det bästa sättet 
att minska dem är att ge barn och unga en bra 
start i livet och att satsa på hälsofrämjande 
livsmiljöer. Men tänk på att det kan bli mycket 

dyrare med sena åtgärder eller att avstå helt 
ifrån åtgärder!

Integration
På	vilket	sätt	påverkar	invandringen	ohälsan?	
Vi vet att det finns en rad faktorer som har be-
tydelse för att problemen med ohälsa är större 
hos flyktingar och människor med utländsk 
bakgrund. Till en del beror de på den större 
ohälsa som finns i de invandrades ursprungs-
länder, men framförallt beror de på effekterna 
av den stress det innebär att ha lämnat ett land 
i krig och konflikt. De första levnadsåren har 
stor betydelse för hälsan, liksom resultaten i 
skolan. Barn med utländsk bakgrund, främst i 
första generationen, har sämre förutsättning-
ar redan i skolan. Det gäller särskilt dem som 
också växer upp i områden med stor andel 
utomlandsfödda.

Barn i de här familjerna får utöver en sämre 
barndom och sämre skolresultat svårare att 
ta sig in i det svenska arbetslivet. Arbete eller 
någon form av meningsfull aktivitet är särskilt 
viktigt för hälsan, och utanförskap är en gro-
grund för ohälsa och social utslagning. Den 
som saknar arbete har generellt sett sämre 
hälsa.

Föräldrarnas ekonomiska och sociala nivå 
är en annan faktor av betydelse. Dåliga språk-
kunskaper och arbetslöshet hos föräldrarna 
bidrar till ohälsa hos barnen. Sämre ekonomi 
och boendemiljö kan också påverka hälsan.

Genus och hälsa
Det finns hälsoskillnader mellan män och 
kvinnor. Förenklat brukar vi säga att kvinnor 
lider och män dör. Män och kvinnor har olika 
sjukdomar; män har ökad dödlighet i hjärt- 
kärlsjukdomar, men också i våld och olycks-
fall, medan kvinnor har mer besvär från rörel-
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seorganen och psykisk ohälsa. Kvinnor gör fler 
självmordsförsök, men fullbordade självmord 
är mycket vanligare bland män.

Huvuddelen av hälsoskillnaderna mellan 
män och kvinnor har sin grund i maktstruk-
turer och i kulturella och ideologiska föreställ-
ningar i samhället. Det betyder att de skillna-
derna också handlar om politik.

Självfallet finns det också biologiska skill-
nader som påverkar hälsan, men vi har en 
tendens att överskatta dem. Den självskatta-
de hälsan är sämre hos kvinnor än hos män. 
Detta sammanhänger troligen med att hälsans 
grundläggande bestämningsfaktorer gynnar 
respektive missgynnar kvinnor och män i oli-
ka hög grad. 
•	 Män	har	i	allmänhet	större	möjligheter	till	

inflytande och delaktighet både på arbets-
platsen och i samhället i stort.

•	 Män	har	i	allmänhet	en	mer	gynnad	ekono-
misk ställning än kvinnor och har i allmän-
het också högre lön.

•	 Kvinnor	är	överrepresenterade	i	riskyrken	
för ohälsa och har längre reell arbetstid.

•	 Kvinnor	har	i	vissa	avseenden	sämre	möj-
ligheter till hälsofrämjande levnadsvanor. 
Dubbelarbete och rädslan för att utsättas för 
våld kan till exempel minska möjligheten 
till fysisk aktivitet.

Självfallet finns det skillnader mellan olika 
grupper av kvinnor som beror på andra fak-
torer än kön och normer, till exempel deras 
utbildningsnivå, ekonomiska möjligheter etc.

Kvinnor lever längre
Kvinnor lever längre än män (i genomsnitt). 
Detta beror till en del på biologiska faktorer, 
men även här spelar påverkbara sociala och 
kulturella faktorer större roll. Mäns överdöd-
lighet har starkt samband med ett risktagande 

beteende och hög alkoholkonsumtion, som 
medverkar till olyckor och våldsam död. Mäns 
överdödlighet följer mycket nära nivån på al-
koholkonsumtionen. Den var som lägst mel-
lan 1920 och 1950, då männen drack mindre 
än både före och efter den perioden. 

Idag ökar kvinnors alkoholkonsumtion, sär-
skilt bland dem som är medelålders. En rimlig 
slutsats är att åtgärder som stärker kvinnors 
makt, inflytande och ekonomiska ställning 
parallellt med insatser för att påverka kvinnor 
att inte ta över dåliga manliga levnadsmönster, 
till exempel när det gäller alkoholkonsumtion, 
skulle kunna påverka folkhälsan mycket posi-
tivt. 

Sjukdomsförebyggande 
Inom folkhälsovetenskapen betonas samban-
den mellan olika faktorer: 
•	 goda	livsvillkor			
•	 hälsofrämjande	livsmiljöer	
•	 levnadsvanor	
•	 psykosociala	faktorer

Särskilt tydligt är det när 
det gäller området alko-
hol, narkotika, dopning, 
tobak och spel. Om vi 
vill minska problemen 
med i första hand alko-
hol, tobak och spel, krävs 
omfattande insatser för 
att utjämna skillnaderna 
i livsvillkor mellan olika 
grupper. 

Icke smittsamma 
sjukdomar
Icke smittsamma sjukdomar berör och påver-
kar oss alla. Med icke smittsamma sjukdomar 
(Non Communicable Diseases, NCDs) menas 

Icke smittsam-
ma sjukdomar 
som går att 
förebygga be-
räknas kosta 
55 miljarder 
kronor varje år 
i Sverige!
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bland annat cancer, lever- och njursjukdomar, 
hjärt- och kärlsjukdomar samt kroniska luft-
vägssjukdomar. Alkoholkonsumtion, tobaks-
bruk, ohälsosam mat och för lite motion har 
identifierats som de fyra stora riskfaktorerna 
för att utveckla och drabbas av icke smittsam-
ma sjukdomar. De fyra riskfaktorerna förkla-
rar ca hälften av klasskillnaderna i hälsa. 

En börda för samhället och ekonomin  
I Sverige uppskattas den ohälsa som orsakas av 
de fyra riskfaktorerna kosta cirka 55 miljarder 
SEK varje år. Att icke smittsamma sjukdomar 
även globalt sett medför enorma socioekono-
miska kostnader är inget nytt. 

Enligt EU utgör icke smittsamma sjukdo-
mar 77 procent av Europas sjukdomsbörda 
och 86 procent av Europas dödsfall. Att icke 
smittsamma sjukdomar påverkar ländernas 
sjukvårdssystem, produktivitet, ekonomi 
och – inte minst– befolkning är därför inte 
så konstigt. WHO har dessutom förklarat att 
antalet drabbade bara kommer att öka. Upp-
skattningsvis kommer 52 miljoner människor 
i Europa att dö av icke smittsamma sjukdomar 
mellan 2010 och 2030. Därför är det intressant 
att EU-länderna idag spenderar mindre än 
3 procent av sina budgetar på förebyggande 
insatser, när man vet att en stor del av sjukdo-
marna går att förebygga.

En undersökning från 2014 visar att de flesta 
patienter är positiva till att samtala med vår-
den om sina vanor och få hjälp att förändra 
dem. Nio av tio som fått råd kring tobaksbruk, 
riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet 

eller ohälsosamma matvanor är nöjda.
Att leva ohälsosamt ökar risken för cancer, 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I Sve-
rige beräknas varannan kvinna och två tred-
jedelar av alla män ha minst en ohälsosam 
levnadsvana. 

Politisk enighet 
På	den	internationella	agendan	har	icke	smitt-
samma sjukdomar fått ökad uppmärksamhet. 
Majoriteten av dessa går att förebygga genom 
att begränsa eller undvika kända riskfaktorer 
som rökning, alkoholkonsumtion, ohälsosam 
mat och för mycket stillasittande. FN:s gene-
ralförsamling antog hösten 2011 en politisk 
deklaration om icke smittsamma sjukdomar. 
Deklarationen betonar det förebyggande arbe-
tets centrala roll och pekar på alkohol som en 
av de främsta riskfaktorerna. 

I WHO Europas handlingsplan mot icke 
smittsamma sjukdomar lyfts även behovet av 
tidiga insatser från hälso- och sjukvården fram 
som en metod för att förebygga och kontroll-
era utvecklingen av dessa sjukdomar. 

Europaparlamentet anser, liksom EU-kom-
missionen, att EU måste stärka sina insatser 
inom det här området. Europaparlamen-
tet uppmuntrar medlemsstaterna att gå på 
WHO:s linje och arbeta för en 25-procentig 
minskning av de icke smittsamma sjukdomar-
na till år 2025. 

Tidig intervention, förebyggande arbete och 
informationskampanjer är några av de åtgär-
der som Europaparlamentet förespråkar.
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V
i bör fråga oss: vad behö-
ver ske för att hälsan ska 
bli mera jämlikt fördelad i 
befolkningen? Det räcker 
inte	med	kunskap.	Politik	
handlar om inställningar 
och värderingar – kanske 
till och med om ideologi. 

Våra attityder blir därför viktiga att värdera. 
Vad vill jag åstadkomma som politiker och 
vad vill mitt parti? Vi måste ställa frågor som: 
Vad kan och vill vi göra åt befolkningens häl-
sa? 

Vi behöver svara på tre frågor: 
•	 Vilket	intresse	har	vi	med	utgångspunkt	

från våra kunskaper och politiska preferen-
ser? 

•	 Vad	har	vi	för	resurser	i	form	av	personer	
och verksamheter, andra aktörer som till 
exempel föreningsliv och näringsliv, och hur 
mycket kan vi avsätta i budgeten?

•	 Vilka	metoder	är	möjliga	att	använda,	och	
är de tillräckligt effektiva för att motivera till 
exempel extra resurser? 

Vi hävdar att alla politiska beslut på alla nivåer 
påverkar befolkningens hälsa – folkhälsan.
Det handlar om våra attityder och vad vi tror 
är möjliga insatser. Det möjliga avgörs på två 
nivåer:
•	 Vad	kan	vi	övertyga	medborgarna	att	göra,	

och vad vill våra förvaltningar göra?
•	 Vad	begränsar	oss	ekonomiskt?	Kostnaden	

måste alltid bedömas i förhållande till resul-
tatet.

Skolan – barn och unga
Kommuner avsätter en stor del av sin budget 

för förskola, grundskola och gymnasium. En 
enskild ung människa som framgångsrikt slus-

sats genom det systemet har kostat mellan 1,5 
och 1,6 miljoner SEK. En bra start i livet, god-
kända betyg i grundskola och gymnasium är 
den bästa investering samhället kan göra såväl 
i den enskildes och samhällets framtid som i 
folkhälsan. 

Därför är det bra att vi är beredda att in-
vestera så mycket i barn och unga. Pengar 
som kommer från driftsbudgeten.

Motsatsen, till exempel arbetslöshet och ut-
anförskap, kostar betydligt mer. Om den unge 
behöver vård, till exempel för alkohol- eller 
drogberoende, kostar det mer än en miljon 
SEK om året.

I det perspektivet är det mycket lönsamt att 
satsa extra resurser på att alla elever i grund-
skolan ska få godkända betyg i kärnämnen 
och att alla som vill läsa vidare efter gymnasiet 
ska ha tillräckligt bra betyg för att kunna göra 
det. Kolla vad det kostar i din kommun!

Äldres hälsa – lev hela livet 
Den näst största utgiften i kommunens bud-

get brukar vara kostnaden för äldreomsorg, 
både hemtjänst och äldreboende i olika for-
mer. Om vi kan bryta inställningen 

•	 ”Vi är alltid beredda på att möta äldres be-
hov när de uppstår” 

och i stället tänka 

•	 ”Vi ska arbeta för att äldre ska leva ett liv i 
hälsa så länge som möjligt”

har vi mycket att vinna.

Vad betyder det? Om vi tidigt stimulerar 
aktivitet bland äldre, kanske redan när de 
närmar sig pensionsåldern, kan vi förändra 
mycket. Det kan handla om att stödja sociala 
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nätverk för äldre, anordna öppna mötesplatser 
för de oorganiserade, inbjuda till både fysisk 
och kulturell aktivitet och så vidare. Den klas-
siska devisen gäller fortfarande:
•	 Du motionerar inte för att bli ung utan för 

att bli gammal.

Det gäller med andra ord att försöka skjuta 
upp behovet av biståndsbedömd hemtjänst 
och behovet av särskilt boende eller trygghets-
boende. 

Det finns ett strategiskt viktigt beslut att ta 
när det gäller den nu växande gruppen av 
nyblivna pensionärer från den största genera-
tionen någonsin, 40-talisterna. Ska vi passivt 
invänta att de åldras och får behov av hem-
tjänst och äldreboende? Eller ska vi satsa på 
att de förblir aktiva och underlätta deras möj-
ligheter att fortsätta göra samhällsnytta i form 
av ett gott ideellt arbete? Och kanske se till att 
det finns sociala mötesplatser, goda möjlighe-
ter till fysisk och intellektuell aktivitet, tips om 
goda matvanor och annat som behövs för att 
stödja ett friskt åldrande.

Pengar att tjäna
En plats i äldreboende kostar ca 600 000 SEK 
om året. Hemtjänst kostar i genomsnitt  

200 000 SEK per person och år.  En del av de 
pengarna skulle kunna användas för att främja 
hälsa och förebygga behov av biståndsbedöm-
da insatser. Det är mycket välmotiverade in-
vesteringar.

Budget i balans  
– sociala investeringar
Många kommun- och landstings/regionpo-
litiker tycker att de har svårt att investera i 
hälsa i ett läge då de har krav på en budget i 
balans. Men det är möjligt att investera i be-
folkningens hälsa om man gör det med pengar 
i driftsbudgeten. Det som krävs är ett synsätt 
och en förståelse för att främjande och före-
byggande insatser alltid är lönsamma över tid. 
Att avsätta pengar till en bra förskola och en 
bra grundskola är den viktigaste investeringen 
i befolkningens hälsa. Den därefter är att hålla 
friska pensionärer friska så länge som möjligt. 
Men inte är det att investera? Jo vi menar att 
det handlar om att investera i människors häl-
sa med pengar i driftbudgeten.

Motivet är inte i första hand att spara pengar 
utan att främja och förebygga. Men effekterna 
blir på sikt både en bättre hälsa hos befolk-
ningen – folkhälsoeffekter – och en bättre 
kommunal ekonomi. 

Kostnadspuckel och vinster i ett långsik-
tigt perspektiv på hälsoinvesteringar

Kostnad

Vinst

Tid

Tidiga och 
förebyggande insatser

Frisk befolkning

Källa: Framtidens folkhälsa – allas ansvar (FHI 2010)
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Folkhälsofrågorna måste genomsyra hela 
arbetet. Inför viktiga beslut bör man göra en 
bedömning av konsekvenserna för folkhälsan. 
Idag görs hälsokonsekvensanalyser i många 
kommuner och landsting, och det finns sär-
skilda metoder och verktyg för detta. 

Koppla till budget
Folkhälsofrågorna kan inte leva ett eget liv. De 
måste kopplas till den ordinarie budgetproces-
sen. Det görs bäst så här:
•	 De	direkta	kostnaderna	för	folkhälsoåtgär-

derna ska framgå av policy och handlings-
plan.

•	 Underlag	från	nämnder,	styrelser	och	för-
valtningar för budgetbeslutet i fullmäktige 
ska uppta effekter för folkhälsan och kunna 
följas upp, till exempel i välfärdsbokslutet. 

Det blir allt vanligare i kommunerna att av-
sätta pengar till sociala investeringsfonder för 
social hållbarhet eller att helt enkelt skapa ett 
konto i driftbudgeten för denna typ av ända-
mål.

Allt kan inte räknas om i pengar. Det behövs 
lite vanligt sunt förnuft också

Våga se kostnaderna
Paradoxen	är	att	det	finns	miljarder	att	tjäna	
för samhället genom att motverka ojämlikhet 
i hälsa. Beräkningar visar på stora kostnader 
både i socialtjänstens och sjukvårdens bud-
getar, på minskad tillväxt och omfattande 
kostnader i Försäkringskassans och Arbets-
förmedlingens verksamhet. Var fjärde krona 
i sjukvården beror på att vi har stora och ök-
ande skillnader i hälsan mellan grupper och 
där den enda förklaringen är ojämlikheten.

Att söka tröst i att vi i ”genomsnitt” får det 
allt bättre tillsammans är en tröst enbart för 
tigerhjärtan.

De ökande klyftorna handlar mest om skill-
nader mellan dem som har och dem som inte 
har ett arbete, mellan utomeuropeiskt födda 
och födda i Sverige, mellan ensamstående – 
särskilt kvinnor – och dem som lever i parför-
hållanden. Detta är i mycket hög grad politik!

Hängrännor i stället för stuprör  
I de allra flesta kommuner finns både resurser 
och goda intentioner att förbättra livsvillkor 
och levnadsförutsättningar för befolkningen. 
Oberoende av politisk tillhörighet eller poli-
tisk ideologi är vi ju alla upptagna av att skapa 
ett bättre 
samhälle. 
Vi har dock 
olika bilder 
av hur det 
framtida 
samhället 
ska se ut. 
Det är det 
som är po-
litiska skill-
nader.

Vi har 
problem 
som beror 
på att såväl 
kommunens olika förvaltningar som kommu-
nen i relation till landstinget/regionen och de 
statliga institutionerna arbetar allt för snävt. 
Det gäller på många områden, men här talar 
vi om folkhälsan. Vi brukar tala om ”stuprör-
stänkande” och efterlysa mer ”hängrännetän-
kande”. Vad är det då vi menar?

Resurser och kompetens måste sammanföras 
över såväl budget- som ansvars- och kompe-
tensgränser. För att det ska bli möjligt är det 
viktigt att den högsta politiska ledningen ger 
förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta 

Vi brukar tala om 
”stuprörstänkan-
de” och efterlysa mer 
”hängrännetänkan-
de”. Vad är det då vi 
menar?
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gränsöverskridande, och att det premieras när 
resurserna ska fördelas.

Ett exempel på detta arbetssätt är att se insat-
ser för barn och unga i ett livscykelperspektiv. 
Arenaperspektivet är grundläggande för att 
påverka och stärka människors livsmiljöer. 
Men det är viktigt att förhindra uppdelning 
i olika insatser från förskola/skola och soci-
altjänst för barn som behöver extra insatser. 
Eller att skolan och fritidsverksamheten, som 
i sin tur har bra kontakter med föreningslivet, 
inte samarbetar. Med ett livscykelperspektiv 
ser man till helheten för barn och unga under 
hela uppväxten. 

Detta helhetstänkande störs av att staten ofta 
ger signaler i formen av särskilda satsningar, 
till exempel på att minska barnfetma, eller 
gör allt för förenklade avgränsningar av alko-
holfrågor och andra drogproblem. Det skulle 
underlätta om insatserna gjordes i ett helhets-
perspektiv, med generellt verkande insatser för 
barn och unga, för personer med funktions-
nedsättning eller för äldre.

”Samhället” vet!
De som arbetar inom socialtjänsten och pri-
märvården vet mycket om befolkningens livs-
villkor, men det är kunskap som alltför sällan 
tas till vara i folkhälsoarbetet. Detsamma gäl-
ler kunskap som finns hos till exempel skolan, 
Polisen,	Arbetsförmedlingen	och	Försäkrings-
kassan.

Den mjuka kunskapen, som inte enbart byg-
ger på statistik och medeltal, kan ge betydelse-
fullt underlag för långsiktiga strategiska prio-
riteringar. I många kommuner är samverkan 
otillräcklig, inte bara inom förvaltningen utan 
också mellan kommunen och andra aktörer. 

Den politiska utmaningen ligger i att se till 
helheten, lyfta folkhälsan i arbetet och redo-
visa befolkningens hälsa som en komponent i 

näringslivs- och sysselsättningsstrategier.

Systematiskt folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbete måste alltid vara systematiskt 
och en naturlig del av ordinarie arbete med 
planer och budget. Många arbetar med olika 
typer av folkhälso- eller välfärdsbokslut. An-
dra gör hälsokonsekvensbedömningar innan 
man fattar beslut i ett stort antal frågor.

Vad krävs för att arbetet ska betraktas som 
systematiskt? Lite förenklat kan kraven sam-
manfattas så här:
•	 Planera	på	högsta	politiska	nivå	och	ge	för-

valtningen tydliga uppdrag. 
•	 Samverka	på	ett	tydligt	sätt	mellan	kommu-

nen och landstinget/regionen.
•	 Bygg	upp	ett	system	med	kartläggning,	

analys, policy och handlingsprogram med 
planerade åtgärder, som också innehåller 
uppföljning och utvärdering, och som kan 
bilda underlag för ändrade politiska priori-
teringar.

•	 Ta	fram	välfärds-	eller	folkhälsobokslut,	gär-
na tillsammans med det vanliga bokslutet, 
för att se kopplingen mellan ekonomi och 
hälsa.

•	 Arbeta	med	att	beskriva	hälsoaspekter	i	pla-
nerade beslut.

•	 Alla	nämnder	och	styrelser	och	hela	förvalt-
ningen måste involveras i ett tvärsektoriellt 
arbete. 

•	 Folkhälsan	måste	göras	synlig	såväl	i	sty-
relsers och nämnders budgetar och bokslut 
som i den samlade kommunbudgeten och i 
kommunens bokslut. 

•	 Ta	med	externa	aktörer	i	form	idéburna	och	
frivilliga organisationer. Särskilt viktiga är 
folkbildningens organisationer, studieför-
bund och folkhögskolor, som kan medverka 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  3 VAD VILL VI GÖRA FÖR JÄMLIKARE HÄLSA?



FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

41

till det livslånga lärandet.
•	 Statens	aktörer,	till	exempel	Arbetsförmed-

lingen,	Polisen	och	Försäkringskassan,	har	
kunskap och resurser för att delta i folkhäl-
soarbetet.

•	 Sätt	fokus	på	långsiktighet	och	främjande	
arbete.

•	 Våga	prioritera.
•	 Välj	arbetssätt	genom	att	kombinera	arena-	

och livscykelperspektiv.
•	 Se	helheten	före	delarna.	Arbeta	involverande.	

Den stora politiska utmaningen är att utjämna 
hälsoskillnaderna genom att förbättra vardags-
livets villkor och att motverka den orättvisa 
fördelningen av makt, pengar och andra resur-
ser. Utmaningen i folkhälsomålet är inte bara 
att öka den goda hälsan utan även att fördela 
den på lika villkor i hela befolkningen. 
Som du märker är det mycket av detta som 
anknyter till den reguljära kommunala verk-
samheten och verksamheten i landsting och 
regioner.

Långsiktighet – för hållbarhet
Allt politiskt arbete bör vara långsiktigt, även 
om det försvåras av krav på budget i balans 
och ett- eller treåriga budgetperioder. I folk-
hälsoarbetet är långsiktigheten extra viktig, 
eftersom det kan ta många år – och kräver 
mycket uthållighet – att nå målen. I vissa fall 
tar det en generation innan man ser resultaten, 
men i de flesta fall kommer resultaten snabbt. 
Men en förutsättning för bibehållna resultat är 
att de nya arbetssätten bibehålls. Annars åter-
går situationen till hur den var tidigare.

Folkhälsobudget – investera i hälsa
De förtroendevalda måste våga sätta ”långa 
pengar” i en folkhälsobudget. En sådan budget 

liknar en investeringsbudget eftersom effekter-
na inte är mätbara på kort sikt. Det kan jämfö-
ras med att vi i kommunen satsar stora pengar 
på ungdomars uppväxt och skola och väntar 
oss effekter först när de blir vuxna. Satsning-
ar på skolan är det överlägset bästa sättet att 
investera i hälsa.

Särskilda sociala fonder eller folkhälsofonder 
i kommuner och landsting växer som idé och 
syftet är att få fram resurser för det långsiktiga 
folkhälsoarbetet. Samma synsätt måste ge-
nomsyra folkhälsobudgetering. Här kan man 
arbeta på två sätt:
•	 Pengar	i	en	folkhälsobudget	för	de	åtgärder	

som finns i policy och handlingsprogram 
samt till utbildade folkhälsoplanerare som 
driver arbetet. 

•	 Insatser	i	den	vanliga	budgeten	som	ger	
folkhälsoeffekter och där alla förvaltningar 
har ett ansvar för att ta initiativ.

Folkhälsobudget
En kombination av de båda fungerar för det 
mesta bäst. Låt oss börja med pengarna i folk-
hälsobudgeten. 

En möjlighet är att avsätta ett visst belopp 
per invånare i en sådan budget. Kommunen 
kan förslagsvis satsa 100 SEK per medborgare 
och landstinget/regionen lika mycket. Det be-
tyder att en kommun med 30 000 invånare får 
ihop 6 miljoner SEK för främjande och före-
byggande insatser varje år. En sådan satsning 
sätter fokus på frågorna, och det är inte orim-
ligt mycket pengar. Större delen av resurserna 
finns redan i verksamheten. Det gäller bara att 
samordna dem. 

Om man satsar så här relativt mycket peng-
ar, finns det anledning att följa och utvärdera 
insatserna. Det gör det också angeläget för alla 
förvaltningar att delta i arbetet.
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Vanliga budgeten
När det gäller insatser i den vanliga budgeten, 
för till exempel samhällsplanering eller skola, 
måste uppdraget till förvaltningarna vara att 
ange vilka insatser de ser som naturliga att 
göra för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Den redovisningen måste också följas upp i 
den politiska utvärderingen. Det blir ett slags 
folkhälsobudget och kan ligga till grund för 
folkhälso- eller välfärdsbokslut.

Extra insatser som förvaltningar och nämn-
der vill göra kan bekostas via folkhälsobudge-
ten och prövas strategiskt först av folkhälsorå-
det och sedan av budgetansvariga politiker i 
kommunstyrelse och fullmäktige.

Flera kommuner och landsting/regioner har 
en samlad folkhälsobudget, med pengar från 
båda, som det gemensamma folkhälso- eller 
välfärdsrådet beslutar om.

Strategiska val  
Vår idé är att göra folkhälsoarbetet strategiskt. 
Det sker på några olika sätt. Ett är att fundera 
på var i verksamheten som frågor om folk-
hälsan ska organiseras, tjänstemannamässigt 
och politiskt. Den andra aspekten handlar om 
förhållandet till tillväxtfrågorna.

Folkhälsoarbetet är en tillväxtfråga
Det är god regionalpolitik att göra folkhäl-
sofrågorna till en del av den lokala och regi-
onala utvecklingsstrategin. Men låt dig inte 
luras.	På	en	ytlig	nivå	kan	man	–	om	man	till	
exempel bara studerar statistik från sjukskriv-
ning (som oegentligt kallas ohälsotal) och från 
sjukpensionering – se en verklighet. Men den 
skyms ofta bakom rent politiska beslut. Vid en 
djupare analys ser man andra samband, och 
det är dem man ska bygga på.

En riktigare bild är att det finns ett nära sam-

band mellan hälsan i en geografiskt avgränsad 
del av befolkningen och den lokala och regio-
nala utvecklingen, också den som mäts i eko-
nomisk utveckling och sysselsättning.

Varför finns då ett sådant samband? Gäller 
sambandet mellan en bra och över tid bättre 
hälsa i befolkningen och tillväxten i en kom-
mun, i en region eller i hela landet? Finns det 
också ett motsatt samband? Leder försämrad 
hälsa till att utvecklingen avstannar eller mins-
kar?

Så här brukar sambanden förklaras:
•	 Ökad	medellivslängd	ökar	efterfrågan	på	

varor och tjänster.
•	 Lusten	att	investera	(i	boende,	bilar,	fritids-

hus och så vidare) ökar om man tror att 
man ska leva länge och ha hälsa och arbete.

•	 I	en	frisk	befolkning	är	fler	i	arbete	och	pro-
ducerar mer och bättre varor och tjänster.

•	 Sjukdom	medverkar	långsiktigt	till	dålig	
ekonomi såväl för individen och hans/hen-
nes anhöriga som för samhället som helhet.

•	 Ökad	dödlighet	minskar	produktivitet	och	
skatteintäkter.

Kort sagt: En god hälsa i befolkningen med-
verkar till högre medelålder och stigande 
produktivitet, och tvärtom. Målet blir därför 
att verka för att arbetskraften ska finnas kvar 
i arbetslivet så länge som möjligt och ha så 
låg sjukfrånvaro som möjligt. Det talar för att 
främjande och förebyggande insatser är myck-
et lönsamma och bidrar till att öka tillväxten. 

Ökat deltagande i arbetslivet (låg sjukskriv-
ning och låg arbetslöshet) kan också avläsas i 
form av ökade skatteintäkter, som kan använ-
das till gemensamma investeringar eller sänkt 
skatt på alla samhällsnivåer.

Studera hälsan politiskt
Ett bra sätt att öka kunskapen om folkhälsa 
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i ditt lokala parti är att arrangera en föreläs-
ning eller en temakväll. Fundera också på hur 
ni ska få upp frågorna på distriktets agenda 
för att påverka kommunens politik och/eller 
landstings-/regionpolitiken.

Det finns säkert någon i ditt parti i riksdagen 
som har specialkunskaper och kan medverka 
i ett möte. I riksdagen är det socialutskottet 
som ansvarar för folkhälsofrågorna och i re-
geringen ministern för folkhälsa, sjukvård och 
idrottsfrågor. 

Främja det friska 
Att främja är alltid folkhälsoarbete, såväl när 
det gäller organisationsnivå – kommunen, 
som gruppnivå – till exempel ungdomar. Må-
let är alltid att främja det friska.

Att till exempel främja hälsa och förebygga 
utslagning och ohälsa i en grupp ungdomar 
måste börja tidigt. Det kräver breda insatser 
som bra förskola och skola, värderingar om 
delaktighet och demokrati, fungerande kul-
turskola och fritidsverksamhet genom stöd 
till föreningslivet, bra utbud av alkohol- och 
drogfria fritidsaktiviteter och så vidare. Det-
ta är alltid mest kostnadseffektivt både i rena 
pengar och i tänkbar effekt. 

Att förebygga är också bra, men vi bör fun-
dera över hur vi utnyttjar våra resurser. Att 
rikta förebyggande insatser till små grupper 
eller enskilda individer är kostsamt och föga 
framgångsrikt. 

Tidiga insatser hindrar ohälsa
Börjar det gå snett, till exempel om en grupp 
ungdomar tidigt prövar alkohol och andra 
droger, eller om det är många som snusar och 
röker, ska ingen möda sparas för att komma 
till rätta med detta. Det håller inte att skylla på 
att de förebyggande insatserna inte fungerade, 

även om det är sant. Insatserna syftar till att 
stoppa en utveckling som är på väg mot ohälsa 
och/eller utslagning.
 
Bättre sent än aldrig
Det är aldrig för sent att göra en insats. Sena 
insatser kostar mycket kraft och mycket peng-
ar, men det är ofta insatser som vi tvingas till 
därför att vi inte är tillräckligt bra på att främ-
ja, förebygga eller göra tidiga insatser.

Preventionsparadoxen
Om man inte utgår från fakta kan det vara lätt 
att satsa fel. Det visar inte minst den så kallade 
preventionsparadoxen (ibland den epidemi-
ologiska paradoxen). Den visar att allt inte är 
vad det synes vara. 
Här är några exempel:

➜ Hjärt- och kärlsjukdomar
Mycket feta människor har en kraftigt ökad 
benägenhet att utveckla diabetes, högt blod-
tryck, hjärt- och kärlsjukdomar etc. Men de 
flesta som insjuknar i dessa sjukdomar har 
enbart lätt övervikt. Det beror på att lätt över-
vikt är så mycket vanligare än fetma, och den 
måttligt ökade benägenheten för diabetes hos 
alla dessa individer ger de många sjukfallen. 
Därför har åtgärder som riktas till hela befolk-
ningen större effekt på folkhälsan, i form av 
antal nyinsjuknade, än åtgärder som riktas till 
uttalade riskgrupper.

➜ Hög alkoholkonsumtion
Omkring en av tio dricker riskfyllt mycket 
alkohol, om man ser till hälsoeffekter och risk 
för beroende och missbruk. De flesta som får 
problem av sitt drickande, till exempel ham-
nar i slagsmål, får problem i sina relationer 
eller på arbetet eller kör bil onyktra, kommer 
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dock inte ur den gruppen utan är normalkon-
sumenter som dricker för mycket vid fel tid-
punkt. 

Därför är insatser för att minska den totala 
alkoholkonsumtionen mycket mer verknings-
fulla än insatser som riktas till missbrukare.

➜ Arbetslöshet
Preventionsparadoxen	gäller	inte	bara	frågor	
som har med våra levnadsvanor att göra utan 
också strukturella frågor. Ett exempel kan 
vara sysselsättnings- eller arbetslöshetsfrågor. 
En väl fungerande arbetsmarknad och ett bra 
utbud av arbete minskar ohälsan hos alla. Vis-
serligen kan riktade insatser till enbart arbets-
lösa ge effekt, men de är både mer kostsamma 
och mindre effektiva.

➜ Simundervisning
Vi skulle kunna fråga alla ungdomar om de 
brukar vara i närheten av vatten och bada 
utan att kunna simma och sedan ge simunder-
visning till dem som svarat ja. Så gör vi inte, 
eftersom vi har genomskådat preventionspara-
doxen och förstår att också andra kan hamna i 
vattnet och drunkna. Därför får alla barn lära 
sig simma redan i skolan.

Med preventionsparadoxen menar vi att vi 
för att få effekt på folkhälsan måste satsa re-
surser på den stora gruppen som ”ligger illa 
till”.  Detta kommer att vara värdefullt även för 
dem som ha de största individuella behoven, 
och som ofta är en mindre grupp. Den stora 
gruppen överviktiga bör gå före den mindre 
gruppen feta, och riskbrukare av alkohol bör 
få det mesta av insatserna, inte de som redan 
utvecklat beroende eller missbruk. Men själv-
fallet måste vi också ta hand om dem som 
tillhör högriskgruppen.

Risk- och skyddsfaktorer 
I arbetet med folkhälsa är det, som i allt väl-
färdsarbete, viktigt att analysera det vi brukar 
kalla skyddsfaktorer och riskfaktorer. Det kan 
vi göra inom en rad olika områden. För att 
göra det begripligt tittar vi närmare på ett om-
råde, ungdomar och alkohol: 

Skyddsfaktorer som medverkar till att unga 
inte så lätt hamnar i missbruk:
•	 Välfärd
•	 En	drogfri	miljö
•	 Vuxnas	tydlighet	i	fråga	om	18-årsgränsen
•	 Föräldrastöd
•	 Skolutveckling	–	en	bra	skola
•	 Satsning	på	fritiden	–	resurser	till	en	bra	

kulturskola och till föreningslivet
•	 Socialt	och	emotionellt	lärande

Riskfaktorer för missbruk och olika riskbete-
enden:
•	 Social	och	ekonomisk	ojämlikhet
•	 Lättillgängliga	droger
•	 Alkohol-	och	drogpositiva	normer
•	 Stökiga	kompisar	(eller	isolering)
•	 Familjetrassel
•	 Vantrivsel	i	skolan
•	 Brist	på	meningsfulla	fritidsaktiviteter
•	 Individuell	sårbarhet,	utagerande	beteende
•	 Tidig	debut	(röka,	dricka	alkohol	eller	ta	

andra droger).

I hälso- och sjukvården finns verksamheter 
som har förebyggande och hälsofrämjande 
arbete som sitt huvuduppdrag. Några exempel 
är
•	 Mödra-	och	barnhälsovården	
•	 Ungdomsmottagningar
•	 Folktandvården
•	 Skolhälsovården
•	 Företagshälsovården
•	 Smittskydd	och	vaccinationer	
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•	 Olika	former	av	screening	(till	exempel	för	
att upptäcka bröstcancer och prostatacan-
cer)

Familjecentraler, som innehåller öppen för-
skola, barn- och mödravård och tidigt stöd i 
kriser i föräldrarnas parrelationer, är ett ex-
empel på bra samverkan mellan landstinget/
regionen och kommunen. Men, som tidigare 
beskrivits, är det i det vardagliga mötet med 
patienter som hela hälso- och sjukvården har 
sin största folkhälsoeffekt.

Idékatalog
Det är inte svårt att vara aktiv folkhälsopo-
litiker! Redskapen finns! Med utgångspunkt 
från kunskap och erfarenheter från de senaste 
årens folkhälsoarbete och idéer från Svensk 
förening för folkhälsoarbetes medlemmar har 
vi samlat några punkter att ha i minnet. 

Se dem som en idékatalog, som ni själva kan 
komplettera.

•	 Att	ge	folkhälsofrågorna	plats	i	budgetarbe-
tet är en klok investering för kommunens 
eller länets utveckling.

•	 Det	gäller	att	arbeta	med	både	folkhälsoar-
betets organisation och en bra struktur. Se 
helheten men också de enskilda individer-
nas sammanlagda behov.

•	 Lyft	folkhälsofrågorna	till	den	strategiska	
nivån, arbeta strukturerat och långsiktigt.

•	 Levnadsvillkor	och	levnadsvanor	har	starka	
samband.

•	 Invandrades	hälsa,	särskilt	de	unga	invand-
rarkvinnornas, behöver prioriteras.

•	 Barn	och	ungdomar	är	den	viktigaste	mål-
gruppen. Det kräver insatser redan i försko-
lan, bättre fritidsverksamhet inklusive skol-
barnsomsorg och bättre utbud på fritiden.

•	 Skolan	är	en	arena	för	folkhälsoarbete.	Häl-
sa och lärande hänger ihop.

•	 Den	psykiska	hälsan	hos	unga	och	unga	
vuxna (16-29 år), särskilt hos kvinnor, krä-
ver både satsningar och kunskapsutveck-
ling.

•	 Det	är	viktigt	att	ge	unga	framtidstro.	Vi	
kan utveckla demokrati och delaktighet för 
unga genom att satsa på deras fritid och på 
deras egna organisationer – och inte bara på 
idrotten.

•	 Ett	friskt	arbetsliv	är	en	god	investering	
såväl för hälsa som för effektivitet och färre 
sjukskrivningar. Ingen annan arena i sam-
hället kan nå så många som just arbetsplat-
serna.

•	 Hälso-	och	sjukvården	kan	bli	mer	effektiv	
genom att satsa mer på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser. Särskilt primärvår-
den – vårdens första linje – kan nå många 
medborgare med bra verksamhet.

•	 Folktandvården	når	många	och	kan	vägleda	
till bättre hälsa.

•	 Hälsosamt	åldrande	och	friska	äldre	är	möj-
ligt och angeläget för att möta en växande 
grupp. Samverkan med de äldres egna orga-
nisationer är en riktig prioritering.

•	 Den	äldre	befolkningens	hälsa	kan	förbätt-
ras genom ett systematiskt arbete för att 
förhindra olyckor i hemmet, i fritidsmiljön 
och på gator och torg.

•	 Frivilligorganisationer,	särskilt	folkbildning-
en, är viktiga folkhälsoaktörer, bland annat 
för ökad delaktighet och sociala nätverk.

Det gäller alltså att väga samman den lokala 
och regionala utvecklingen och tillväxten med 
hälsan hos befolkningen. Nu växer också kun-
skapen om sambanden mellan hållbar utveck-
ling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt – och 
lokal och regional ekonomisk tillväxt. 
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Människor som mår bra arbetar mer och bi-
drar mer till samhällets utveckling. När an-
delen arbetsföra i befolkningen ökar så ökar 
också efterfrågan på varor och tjänster, liksom 
skatteinkomsterna i kommuner och landsting.
Vi kan också diskutera andra viktiga faktorer, 
som till exempel sambandet mellan livslångt 
lärande och hälsa. 

Vad är kommunalt ansvar?
Kommuner har enligt lag ansvar för följande 
verksamheter som har betydelse för befolk-
ningens hälsa:
•	 Förskola,	grundskola,	gymnasium	och	vux-

enutbildning
•	 Biblioteksverksamhet
•	 Individ-	och	familjeomsorg
•	 Krisberedskap
•	 Kollektivtrafik	(håller	på	att	tas	över	av	

landsting/regioner eller kommunalförbund)
•	 Miljö-	och	hälsoskydd
•	 Renhållning,	avfallshantering
•	 Vatten	och	avlopp
•	 Räddningstjänst
•	 Stadsplanering	(gator	och	parker)
•	 Vård	och	omsorg	om	äldre	och	funktions-

nedsatta
•	 Färdtjänst
•	 Överförmyndare

Dessutom tar kommunerna ”frivilligt” på sig 
att driva
•	 Fritidsverksamhet	och	anläggningar	för	

idrott
•	 Kulturverksamhet	inklusive	kulturskola	
•	 Riktat	stöd	till	studieförbund
•	 Föreningsbidrag	och	tillgång	till	(bidrag	till)	

lokaler 
•	 Bostäder	(allmännyttan)
•	 Sysselsättnings-	och	näringslivsfrågor
•	 Energi-	och	andra	tekniska	frågor

Landstinget/regionens uppgifter
Landstingets huvuduppgifter är 
•	 Hälso-	och	sjukvård
•	 Folktandvård		
•	 Kollektivtrafik

Har landstinget ombildats till region tillkom-
mer frågor om samhällsplanering och kompe-
tensutveckling.
•	 De	flesta	landsting	och	regioner	är	också	

aktiva inom kulturområdet och driver olika 
kulturinstitutioner

•	 De	är	också	aktiva	när	det	gäller	att	stödja	
alla tänkbara former av frivillig organisering 
inom den idéburna sfären

Ur folkhälsosynpunkt är det också viktigt med 
satsningar på 
•	 Folkbildningen,	både	studieförbund	och	

folkhögskolor 
•	 Miljöfrågor	
•	 Åtgärder	för	att	minska	effekterna	av	olika	

former av funktionsnedsättning
•	 Olika	former	av	brukarinflytande

Brukarmedverkan
Brukarråd kring till exempel missbruksfrå-
gor och för olika diagnosrelaterade grupper 
är också viktiga. Nu växer idéerna om att låta 
brukarnas organisationer genomföra ”bru-
karstyrda brukarrevisioner” för att förbättra 
vården för de olika grupperna. Särskilt spän-
nande är det att följa utvecklingen kring hur 
nu nyktra missbrukare kan utvärdera och 
bidra till att förbättra missbruksvården. Det är 
ett arbete som bygger på SKL:s projekt ”Från 
kunskap till praktik”.  
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T
illiten eller bristen på tillit 
betyder mycket för hälsan. 
Tillit är viktig för den en-
skildes hälsa, men låg tillit 
signalerar dessutom att hela 
samhället måste integreras 
i arbetet för en bättre hälsa. 
Våra värderingar och våra 

attityder och beteenden betyder mycket för 
våra val av levnadsvanor och för våra förut-
sättningar att göra dessa val. 

Folkhälsoarbetet blir vardagspolitik genom 
att vi kopplar samman det med kommunens, 
landstingets/regionens hela arbete. Vi rekom-
menderar att folkhälsan ska ses som den po-
litiska ledningens viktigaste uppdrag. Här får 
du också en checklista på temat ”Vad får poli-
tiker göra?” och goda råd om metoder som du 
kan föreslå för arbetet för en bättre folkhälsa. 

Framtidens folkhälsa 
Framtidens folkhälsa bestäms av samhälls-
utvecklingen, av människors psykosociala 
situation och av val av levnadsvanor. Väl-
färdens utveckling och hur den är fördelad i 
befolkningen påverkar folkhälsan. Arbete eller 
arbetslöshet, stimulerande fritid eller overk-
samhet, goda livsvillkor, som ger möjlighet att 

göra goda levnadsval, tillit, tilltro, hopp och 
framtidstro – allt det är samhälleliga förutsätt-
ningar som påverkar hälsan.

Våra förutsättningar för att göra goda val 
av levnadsvanor varierar, men alla kan i mer 
eller mindre hög grad göra kloka val, till ex-
empel aktivera oss i föreningar, äta så rätt som 
ekonomin tillåter, skaffa goda motionsvanor, 
förhålla oss klokt till alkohol och avstå från att 
röka. 

Utmaningen är bristen på tillit
Vi hör ständigt talas om pågående kriser. Mest 
aktuella i medierna och i det allmänna medve-
tandet är terrorhot, hot om krig i vårt närom-
råde, klimatkrisen och den ekonomiska krisen 
med vikande sysselsättning. Vi lever också i 
en värld av ökad globalisering och allt mer 
internationella marknader. Detta avspeglar sig 
tydligt i den svenska utvecklingen. Det mest 
påtagliga exemplet är bilindustrin, som ge-
nomgår en omfattande strukturförändring och 
får ett allt mer internationellt ägande. 

Samtidigt fortsätter den snabba utveckling-
en inom kommunikationsområdet, som ökar 
tillgången på information och kontakterna 
mellan människor och företag i olika delar av 
världen. 

Gör ideella  
insatser

Har aldrig gjort 
ideella insatser

Man kan lita 
på de flesta 51,4 % 22,6 %

Man kan inte vara 
nog försiktig 29,8 % 42,2 %

Vi känner tillit
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Ökad sjukskrivning kopplad till psykisk 
ohälsa och unga människors sämre psy-
kiska hälsa inger oro. Ökat avstånd mellan 
människor, både ekonomiskt och socialt, med-
verkar liksom vår bristande förmåga att se till 
att alla är efterfrågade till en mycket negativ 
utveckling. I folkhälsosammanhang kan detta 
avläsas i att många människor uppger att de 
”mår dåligt” utan att de har medicinska eller 
andra diagnoser.

Många gånger handlar det om en oförmåga 
att förstå och få förklarat för sig de stora sam-
hällsförändringar som pågår och en minskad 
tillit till att samhällets institutioner kan erbju-
da den säkerhet och den trygghet som man 
behöver. Kanske det utvecklade välfärdssam-
hällets viktigaste uppgift. I USA har det under 
några årtionden varit möjligt att mäta mins-
kad tillit. Nu har vi sett de första tecknen på 
samma utveckling i Sverige. 

För att känna tillit behöver vi möjlighet att 
vara delaktiga. Vi behöver arbete, hälsa, bra 
boende och möjlighet att kommunicera med 
grannar och arbetskamrater. Tillsammans kan 
det bidra till självförverkligande och det som 
på ”folkhälsospråk” kallas KASAM – känsla 
av sammanhang – och som är en skyddsfaktor 
mot sjukdom och för tidig död.

Trygghet
Allt fler känner sig trygga utomhus. De flesta, 
85 procent, känner sig trygga ute i sitt bostads-
område en sen kväll. En minoritet, 15 procent, 
känner otrygghet när de är ute sent på kvällen 
men låter sig inte påverkas av detta i någon 
nämnvärd grad. Bland utrikes födda är det 
cirka var fjärde som känner otrygghet, jämfört 
med bara var tionde med svensk bakgrund. 
(Källa: BRÅ)

I detta sammanhang är det viktigt att inte 
glömma bort att en stor del av det fysiska vål-

det utövas i hemmet. Mycket våld mot kvin-
nor äger rum inom hemmets väggar. Därför är 
det bra att debatten och medvetandet om våld 
i nära relationer ökar.

Hela samhället
Om folkhälsoarbetet ska fungera och ge den 
effekt som vi eftersträvar måste hela samhället 
erbjudas att delta. Att involvera föreningsliv 
och organisationer – det civila samhället – är 
en vedertagen strategi. 

Framgång för barn och unga kräver att för-
äldrarna engageras. Men vi måste ta hänsyn 
till att inte alla familjer har samma möjligheter 
att lägga ner tid och kraft på barnens utveck-
ling och hälsa. Här finns mycket ytterligare att 
göra.

Det är lätt att glömma bort näringslivet och 
dess organisationer. Många företag är före-
gångare när det gäller personalsocialt arbete, 
bra matvanor och fysisk aktivitet. För att inte 
tala om det arbete som facket och arbetsgivar-
na bedriver för att förbättra arbetsmiljön. 

Det blir vanligare att arbetsplatser, både 
inom näringslivet och inom offentlig för-
valtning, ägnar tid och resurser åt att stödja 
medarbetare som vill sluta röka eller som vill 
komma till rätta med problematiska alkohol-
vanor. Riskbruk av alkohol bland medarbetare 
betraktas idag som ett stort problem, både 
socialt och som ett hinder för produktionen. 

Investera i medborgaren
Alla vet att kommunens ekonomi och utveck-
ling gynnas av att man har en ung och välut-
bildad befolkning. En ökande andel äldre kan 
vara både en resurs och en kostnad beroende 
på hur kommunen agerar. Aktiva insatser för 
att ”hålla igång” sina äldre både fysiskt och 
mentalt är angeläget. Ur ett kommunalt per-
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spektiv kan detta vara avgörande för kommu-
nens utveckling. Därför är folkhälsoarbetet 
centralt för tillväxten i kommunen och regio-
nen. 

Om vi säger att hälsa är en förutsättning för 
ekonomisk tillväxt, vilka faktorer är det då 
som påverkar? Vi vet att förbättrad hälsa ofta 
har föregått ekonomisk utveckling, och att de 
som investerar i hälsa har fått bättre förutsätt-
ningar för lokal och regional utveckling. Bättre 
ekonomi påverkar också hälsan både för indi-
viden och för samhället.

För att inte förenkla resonemanget måste vi 
klargöra att det finns skillnader mellan stora 
och små kommuner liksom mellan stadsde-
lar i större kommuner. Vi ser också tydliga 
skillnader i hälsa mellan glesbygdskommuner 
och kommuner i storstädernas ytterområden. 
Om detta ska ses som ett hinder eller som en 
utmaning för att investera i hälsa avgörs vid 
kommunstyrelsens sammanträdesbord.

Detta resonemang bygger på att framtiden 
är möjlig att påverka. Åtgärder för att främja 
hälsa och förebygga såväl ohälsa som skador 
är kostnadseffektiva och ger samtidigt en rad 
andra positiva effekter. 

Därför är det angeläget för politiker att styra 
utvecklingen genom att anlägga ett folkhälso-
perspektiv. Det gör man på många håll redan 
idag, men inget är så bra att det inte kan bli 
bättre. Det gäller att ta fram handlingspro-
gram och åtgärdsförslag som skapar förutsätt-
ningar för god hälsa, och vi ska som vanligt 
styra med mål och budget.

Ta med arbetsmiljön
För de flesta människor spelar arbetslivet en 
stor roll. Därför är det viktigt att involvera 
arbetsmarknaden i folkhälsoarbetet. Ett sätt 
kan vara att inbjuda arbetsmarknadens par-

ter, arbetsgivare och fackliga organisationer, 
till överläggningar. Ett annat att välja ut vissa 
branscher, som till exempel kommun- och 
landstingsanställda, anställda i visa företag 
eller de som arbetar i idéburna och ideella 
organisationer.

En stor framgång i folkhälsoarbetet har varit 
att vi kommit till rätta med en rad farliga ar-
betsplatser och kunnat eliminera många ska-
de- och sjukdomsorsaker som verkar på lång 
sikt. Men det finns fortfarande en hel del att 
göra, särskilt när det gäller den psykosociala 
arbetsmiljön.

Några fakta i sammandrag:
•	 Antalet	anmälda	arbetsolyckor	och	arbets-

relaterade sjukdomar har minskat, liksom 
antalet anställda som rapporterar besvär 
som orsakas av den fysiska arbetsmiljön.

•	 Många	arbetstagare	uppger	att	det	finns	
brister i den psykosociala miljön på arbets-
platsen.

•	 Skillnaderna	i	hälsa	och	arbetsvillkor	mel-
lan olika grupper är påtagliga. Kvinnliga 
lågutbildade arbetare, personer med låg 
kontantmarginal och personer födda utan-
för Norden känner mindre trivsel och större 
oro för att förlora arbetet.

•	 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	har	inte	fått	
fullt genomslag, och framför allt mindre 
företag saknar ofta företagshälsovård.

Att påverka beteenden   
För att lyckas i folkhälsoarbete behövs en ge-
nomtänkt ”pedagogik” eller ett tänkande som 
utgår från att vi måste våga påverka beteen-
den. Det är det enda som kan få oss att ändra 
vårt sätt att leva eller att välja andra och kan-
ske bättre levnadsvanor och livsstil. Det gäller 
också att skapa samhälleliga förutsättningar 
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som gör det möjligt för individer att göra häl-
sosamma val.
Det finns många modeller och teorier för hur 

man ska arbeta för att påverka 
människors beteenden och få dem 
att göra andra val eller förändra sitt 
sätt att leva. Här är en förenklad 
modell:
•	 Det	börjar	med	kunskap som 
kan leda till insikt och värderingar.
•	 Ur	det	uppstår	attityder som 
kan komma att påverka både lev-
nadsvanor och livsstil.
•	 Om	det	händer	kan	det	leda	
till ett annat beteende som ger 
nya levnadsvaneval och på sikt en 
annan livsstil

Det är svårt att beskriva de kom-
plicerade sambanden mellan kun-
skap/fakta (att veta) och faktiska 
åtgärder, till exempel att börja mo-
tionera och att göra det långsiktigt. 

Ett nyårslöfte att börja motio-
nera som inte varar längre än till 
”semmeltider” är ett exempel på en 
kunskap som blev en insikt och en 

värdering (jag bör motionera) men inte kom 
att långsiktigt påverka levnadsvanor eller livs-
stil och därför inte hade någon effekt på bete-
endet.

Alltför ofta tror vi att det räcker med ökade 
kunskaper eller insikt om ett förhållande, till 
exempel om att man behöver mer motion. 
Men attityden – ”jag måste motionera mera” – 
har inte förhindrat någon sjukdom. Det krävs 
ett steg till – ”jag ska motionera” – och att jag 
faktiskt förändrar mitt beteende och börjar 
röra på mig. Först då har den ökade kunska-
pen gett någon effekt.

Stöd i lagar
Det finns exempel på lagar som har medverkat 
till att förändra våra beteenden. Några exem-
pel är bilbälteslagen och lagen om rökfrihet 
på restauranger. Viss lagstiftning har visat sig 
påverka människors beteende i mycket hög 
grad över tid. Flera exempel kan hämtas från 
trafikpolitiken, som gjort att vi vant oss vid att 
använda bilbälten och bilbarnstolar, och från 
alkohol- och narkotikapolitiken, där lagstift-
ningen upprätthåller kunskap om riskerna 
med alkohol och ett brett stöd för ett narkoti-
kafritt samhälle. 

Opinionsbildning och lagstiftning måste 
därför gå hand i hand. Det är för övrigt inte 
självklart att det ursprungliga motivet, till 
exempel att förbjuda rökning på restauranger 
i första hand för att förbättra personalens ar-
betsmiljö, är det som ger den största effekten. 
Idag har de flesta – också rökare – svårt att 
förstå varför det ska rökas inomhus just efter 
maten.

Att göra folkhälsa  
till politisk vardag
Folkhälsoarbetet är ett strategiskt arbete, jäm-
förbart med satsningar på näringsliv och sys-
selsättning. Det finns, som vi sett, ett mycket 
nära samband mellan en positiv samhällsut-
veckling och en god folkhälsa. 

Folkhälsa på vilken nivå?
Som politiker avgör vi på vilken nivå folkhäl-
soarbetet ska bedrivas. Effektivt folkhälsoarbe-
te beslutas på strategisk nivå, får rimligt med 
pengar i budgeten och delegeras till välutbil-
dade folkhälsostrateger (eller motsvarande). 
 Det blir tydligt när vi jämför olika regioner i 
vårt land och också internationellt. Tillväxten 
i en region är beroende av en god hälsoutveck-

Förändrat sätt 
att leva

kunskap
|

insikt
|

värdering
|

attityder
|

levnadsvaneval
|

beteende-
förändring
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ling. Internationellt kan vi se hur hela länder 
eller regioner ”lyfter” när man avsätter resur-
ser för befolkningens hälsa och det resulterar 
i utveckling av näringsliv och utbildningssys-
tem. Ekonomiska kriser, som de på 1990-talet 
och i slutet av 2000-talet, medför försämrad 
hälsa både i utsatta lokalsamhällen och i hela 
nationer.

Strategiskt viktigt
Det är viktigt att folkhälsofrågorna får en tyd-
lig plats i kommunens förvaltning så att den 
kan samverka med andra samhällssektorer, 
både kommunens olika verksamheter och ut-
omstående myndigheter, liksom med idéburna 
organisationer och med näringslivet. Folkhäl-
san är så strategiskt viktig att den bör knytas 
till kommundirektörens organisation. 
På	samma	sätt	är	det	viktigt	att	kommunsty-

relsen tar det politiska ansvaret för folkhälsofrå-
gorna och ser dem som strategiskt viktiga. 

Ett folkhälsoråd för tvärsektoriell samverkan 
är bra, men kommunledningen måste ingå i 
rådet.

Kartlägga
Ett systematiskt folkhälsoarbete börjar med en 
kartläggning av folkhälsoläget i kommunen el-
ler landstinget/regionen. Data finns att hämta 
både i den egna organisationen och hos lands-
tinget, i den lokalt förankrade primärvården 
och hos den samhällsmedicinska enhet som 
de flesta landsting/regioner har. 

Också staten kan bidra med data via Folkhäl-
somyndigheten.	Arbetsförmedlingen,	Polisen	
och Försäkringskassan har kunskap om kom-
munens och länets förutsättningar och kan 
ofta också bidra med underlag. 
På	SKL:s	hemsida	www.skl.se finns Öppna 

jämförelser för folkhälsa som också är ett 
utmärkt redskap. 

Nästa steg är att ställa samman informatio-
nen till en ”kommunbild”, gärna enligt natio-
nella rekommendationer, så att den går att föl-
ja och utvärdera. Det är också bra att utveckla 
egna mätbara indikatorer. Använd gärna det 
analysstöd som finns på SKL:s hemsida till 
analysens olika delar – samla ihop, söka orsa-
ker, dra slutsatser och föreslå åtgärder.

Bjud in till nätverk
Intresset för de här frågorna är ofta stort hos 
många olika aktörer. Därför brukar det fung-
era bra att bjuda in alla till en idédag kring 
folkhälsoarbete. Börja med en kartläggning, 
där var och en får bidra med sin del av bilden, 
och	ett	försök	till	gemensam	analys.	Även	i	
små kommuner kan det finnas stora geografis-
ka skillnader i fråga om hälsa.

Analysera och skapa policy
Inget landsting, ingen region eller kommun 
är det eller den andra lik. Med utgångspunkt 
från kartläggningen måste vi därför analysera 
läget och skapa en egen folkhälsopolicy. Den 
ska tala om vad vi vill göra för att bevara eller 
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förbättra det folkhälsoläge som kartläggningen 
har gett besked om.

Lämpliga frågor kan vara:
•	 Hur	ser	hälsoläget	ut?	Vad	är	bra	och	vad	är	

dåligt?
•	 Vad	kan	vi	lära	av	det	som	är	bra?	
•	 Vad	av	det	som	är	dåligt	kan	vi	åtgärda?	
•	 Kan	vi	göra	det	själva	eller	behöver	vi	sam-

verka? I så fall med vem eller vilka?
•	 När	vi	ska	prioritera,	vad	ska	vi	göra	först	

och vad kan vänta?
•	 Hur	använder	vi	våra	resurser	på	bästa	sätt?

Om vi haft en bra idédag kring kartläggning 
och analys, kan vi fortsätta med en liknande 
dag kring policy och förslag till handlingsplan. 
Kom ihåg att också bjuda in frivilligorganisa-
tioner att delta i arbetet! De är viktiga aktö-
rer inom många delar av folkhälsoområdet. 
Också andra aktörer utanför de kommunala 
förvaltningarna kan vara bra att ha med. Det 
kan vara polisen, någon ”bra” krögare, Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan. Om det 
finns fungerande företagar- eller näringslivs-
föreningar, är de säkert också intresserade av 
en inbjudan.

Åtgärder och handlingsprogram
Ofta ställs förtroendevalda inför färdiga un-
derlag, framtagna av välutbildade folkhälso- 
strateger eller folkhälsoplanerare. De förtroen-
devalda måste själva delta i analysarbetet för 
att kunna se vilka åtgärder de vill föreslå och 
hur de vill prioritera i ett handlingsprogram 
för de kommande åren. Det är med utgångs-
punkt från det programmet som de ska avsät-
ta resurser för folkhälsoarbete i kommunens 
eller landstingets/regionens budget. Nästa steg 
är åtgärdsplaner som utgår från analysen och 
är långsiktiga. 

Folkhälsoarbetet har dessvärre ofta präglats 

av kortsiktighet och av vad enskilda eldsjälar 
har brunnit för. Det kan ha fungerat ibland, 
men arbetet kräver långsiktighet och ett ar-
betssätt som bygger på fakta och kan utvärde-
ras. För att åstadkomma politisk kontinuitet 
kan man välja ett arbetssätt som till exempel 
utgår från hälsokonsekvensbedömningar 
(HKB) eller system med hållbarhetsbokslut. 
Politik	förutsätter	prioritering	med	fokus	på	

vissa områden. Att prioritera är också att våga 
välja bort, eftersom resurserna inte räcker till 
alla vällovliga insatser.

Som förtroendevalda måste vi se längre än 
till den aktuella mandatperioden, och vi måste 
se de ekonomiska satsningarna som kanske 
10-, 15- eller 20-åriga, det vill säga långt bort-
om dagens valperioder och krav på kommunal 
budget i balans för ett år i taget. 

Om man har gjort bra analyser och är över-
ens om att man vill främja hälsa och förebygga 
ohälsa, blir det lättare att bedriva långsiktigt 
arbete.

Utvärdera och följa upp
Generellt behöver vi politiker bli bättre på att 
utvärdera och följa upp. Det beror till en del 
på att vi inte har någon tradition när det gäller 
utvärdering, till en del också på att vi är rädda 
för att hitta misslyckanden.
Politisk	utvärdering	handlar	om	fyra	saker:
•	 Ta	reda	på	om	vi	fått	det	vi	beställt	från	för-

valtningen 
•	 Analysera	om	pengarna	räckt	till	det	vi	ville	

ha
•	 Ta	ställning	till	en	fortsättning
•	 Ta	ställning	till	om	förutsättningarna	behö-

ver ändras

Med de utgångspunkterna är det inte farligt 
att upptäcka att det inte blev riktigt som man 
hade hoppats på. Man kan alltid – och bör 
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alltid – vara beredd att ompröva. 
Det är viktigt att ha med effekter av beslut på 
befolkningens hälsa som en del i kommunens 
ordinarie arbete med budget eller målstyrning.

Politisk uppföljning  
och folkhälsorevision
Nästa steg är politisk uppföljning. Den gör vi 
genom att årligen ta fram vår kartläggning och 
ser vad som har förändrats: Vad har blivit bätt-
re, och vad har blivit sämre? 
Därefter är det dags att ta ställning först till 
om något ska ändras i policy och/eller hand-
lingsprogram och sedan till eventuella ompri-
oriteringar av de medel som finns i budgeten. 
 
Politisk	utvärdering	bygger	på	ett	rullande	
system eller arbetssätt som snurrar på. Alla år 

finns samtidigt, men det är viktigt att tänka så 
här ”rullande”. 

•	 År	1	–	arbetar	de	förtroendevalda	med	ana-
lys och handlingsprogram. 

•	 År	2	–	genomförs	planerad	verksamhet	av	
de anställda.

•	 År	3	–	har	politikerna	tillgång	till	resultaten	
och kan göra eventuella förändringar av mål 
och resurser.

•	 År	4	–	startar	processen	om	igen.

En resurs vid sidan av de egna verktygen är 
kommunens eller landstingets revisorer som 
någon gång under mandatperioden särskilt 
bör granska folkhälso- och välfärdsarbetet.

Handlingsprogram
Starta om  

processen igen

Analys

Fick vi vad  
vi beställde?

Genomföra 
verksamhet
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Folkhälsoarbetets organisation 
Många kommuner har valt att inrätta någon 
typ av folkhälso- eller välfärdsråd. En del av 
dem samverkar med landstinget eller regionen 
om både bemanning och budget. Några har 
också bjudit in idéburna organisationer.

Erfarenheten talar för att folkhälsorådet bör 
bestå av såväl politiker från kommunstyrelsen 
och landstinget/regionen som av tjänstemän 
från centrala förvaltningar som primärvård, 
skola, socialtjänst, kultur och fritid. Allt fler 
kommuner ser det som självklart att kom-
munstyrelsens ordförande leder arbetet och 
att kommundirektören deltar för att ta med sig 
denna strategiska fråga till sin ledningsgrupp.

Varje kommun bestämmer själv hur arbetet 
ska bedrivas. Det gäller att arbeta tvärsekto-
riellt och involvera också statliga myndigheter, 
dominerande arbetsplatser och frivilligorgani-
sationer som har intresse av arbetet. 

Det är möjligt att adjungera ett antal parter i 
arbetet. Men det kan bli problem om grupper-
na blir för stora och det blir otydligt vem som 
bestämmer. En vanlig modell är att hålla årliga 
konferenser kring frågorna, där så många som 
möjligt får möjlighet att delta i dialogen inför 
de politiska besluten.

Men lås inte in folkhälsofrågorna i ett råd! 
De behöver stimuleras av rådet för att sedan 
genomsyra all kommunal verksamhet. 

Folkhälsoarbete eller folkhälsopolitik är 
ingen färgburk med vilken man kan sme-
ta på lite folkhälsa för att dölja skavanker i 
välfärden!

Vem ska man anställa?
Folkhälsoarbete är, liksom välfärdsarbete och 
hållbarhetsarbete, politiskt arbete, men vi be-
höver också professionella kunskaper. Därför 
är det bra att ta del av erfarenheter från lärare, 
fritidsledare, anställda i äldrevården med flera. 

Men det behövs också akademiskt utbildade 
folkhälsoarbetare som socialmedicinare, folk-
hälsovetare, epidemiologer, folkhälsostrateger, 
folkhälsoplanerare, folkhälsopedagoger, miljö-
strateger och hälsoekonomer.

De kan förse sina politiker med till exempel 
epidemiologiska fakta och forskningsbaserad 
kunskap som gör det möjligt att dra politiska 
slutsatser.

Samverkan mellan  
kommun och landsting
Vem	äger	folkhälsofrågorna?	Är	det	kommu-
nen eller är det landstinget/regionen? Svaret 
är ja – det gör de båda. De äger frågorna till-
sammans med staten, enskilda personer och 
föreningar eller företag.

Man kan formulera om frågan så här: 
Hur kan kommuner och landsting/regioner 

samverka kring de gemensamma folkhälsofrå-
gorna, och hur kan de samverka med andra?

Vi har tidigare konstaterat att arbetet med 
folkhälsopolitiken	måste	ske	samlat.	På	sam-
ma sätt är det med det dagliga arbetet. Det 
har visat sig framgångsrikt att, som i många 
landsting och regioner, skapa gemensamma 
organisationer för arbetet och koppla det till 
folkhälsorådet. 

Ett exempel är Västra Götalandsregionen. 
Där skriver kommunerna och regionen sam-
verkansavtal om det lokala folkhälsoarbetet. I 
det avtalet regleras ekonomi, bemanning och 
organisation, något som underlättar arbetet 
för dem som ingår i folkhälsorådet. Detta är 
inte unikt, olika former för partnerskap mel-
lan i första hand kommuner och landsting har 
utvecklats i många delar av landet. Arbetet i 
region Örebro län och landstinget Västerbot-
ten kan vara intressant att studera. Region 
Skåne samverkar också aktivt med sina kom-
muner genom att medverka i politikerutbild-
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ningar. De sticker ut, eftersom de i likhet med 
ergion Örebro län också träffar avtal med 
ideella organisationer av olika slag, till exem-
pel idrotten, studieförbunden och nykterhets-
rörelsen.

Andra aktörer
Kom ihåg andra aktörer, och glöm inte de 
statliga myndigheterna! Förutom de tidigare 
nämnda	Försäkringskassan,	Polisen	och	Ar-
betsförmedlingen kan det vara intressant att 
involvera till exempel högskolorna, tullen och 
länsstyrelsen.

Stora arbetsplatser eller sammanslutningar 
inom näringslivet kan också vara intresserade. 
Ta vara på det intresset! Arbetsplatserna är en 
viktig folkhälsoarena. Där finns dagligen cirka 
4 miljoner människor.

Frivilligorganisationer
Vilka är då villkoren för att samarbeta med fri-
villigorganisationer eller, som de numera ofta 
kallas, civilsamhället eller den sociala ekono-
min? Här är några viktiga utgångspunkter:
•	 Det	går	inte	att	upphandla	frivilligt	arbete.	
•	 Frivilliga	insatser	tar	man	sig	an	själv.	Men	

man kan behöva samhällsstöd till det som 
brukar kallas samhällsnyttigt frivilligt ar-
bete, det vill säga arbete som vänder sig till 
andra än organisationens medlemmar, till 
exempel till ungdomar eller utsatta grupper.

•	 De	frivilliga	insatserna	har	stort	värde.	Som	
politiker är vi ofta själva engagerade i några 
frivilligorganisationer och har kunskap om 
dem.

•	 Det	är	viktigt	att	bjuda	in	organisationerna	
till folkhälsoarbetet på deras villkor och på 
tider då de ”har öppet”. Kvällstid och helger 
är det som gäller!

•	 Den	svenska	välfärdsmodellen	förutsätter	
ett folkligt engagemang och starka idéburna 

organisationer. 
•	 De	är	en	ideell	kraft	men	måste	också	finnas	

med på utgiftssidan i kommunens budget.

Framgångsrikt med  
överenskommelser
För att vara framgångsrik bör man skapa nå-
got slags överenskommelser eller organisera 
partnerskap där alla aktörer har sin självklara 
roll. Sådan samverkan bör bygga på att det går 
att finna gemensamma mål och att man kan 
klargöra de målen och skapa en gemensam 
bild eller vision av vad man vill uppnå.

Att gradvis bygga upp ett förtroende är 
självklart, men hur går det till? Alla måste se 
nyttan – och få synbar nytta av arbetet. Al-
las intressen och kompetens ska tas till vara, 
och alla ska tillåtas utveckla både idéer och 
mänskliga resurser. Verkar det komplicerat att 
vidga samverkan? Kom ihåg att vinsten är stor 
och nyttan ännu större. Framgångsfaktorer 
är i första hand god kommunikation och stor 
öppenhet i arbetet.

Region Skåne och Västra Götalandsregionen 
har gått före och träffat överenskommelser 
mellan regionen och ett antal ideella regionala 
aktörer. 

Regeringen har under några år arbetat med 
överenskommelser på en rad områden, där 
SKL och föreningslivet är målgruppen. Över-
enskommelser finns inom det sociala området 
och inom integration och kultur. Alla dessa 
överenskommelser bygger på sex principer:
•	 Självständighet	och	oberoende
•	 Dialog
•	 Kvalitet
•	 Långsiktighet
•	 Öppenhet	och	insyn
•	 Mångfald

Därför är det bra bjuda in sina organisationer 
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till någon form av dialogforum som stärker 
samverkan och bygger på ömsesidig respekt.
De viktigaste frågorna för en sådan dialog:
•	 Vad	vinner	kommunen/landstinget/regi-

onen på att samverka med den idéburna 
sektorn?

•	 Vad	vinner	sektorn	på	att	samverka?

Ett relativt nytt begrepp är social ekonomi, 
och det kan verka lite oklart vad det betyder. 
Den officiella beskrivningen är:
Med social ekonomi avses organiserade verk-
samheter som primärt har samhälleliga ända-
mål, bygger på demokratiska värderingar och 
är organiserade fristående från den offentliga 
sektorn. 

Dessa sociala och ekonomiska verksamheter 
bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 
stiftelser och liknande sammanslutningar.

Verksamheter inom den sociala ekonomin har 
allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstin-
tresse, som främsta drivkraft.

Det finns fallgropar
Det är viktigt att göra rätt i folkhälsoarbete, 
men det finns några vanliga fallgropar.

Projekt 
När man är osäker på vad som bör göras, blir 
lösningen	ofta	att	starta	ett	projekt.	Politiker	
väljer ofta just projekt – kanske beviljar vi 
också projektmedel – och hoppas att det ska 
ge effekt. Men folkhälsoprojekt blir ibland fel, 
eftersom de bygger på någons eller några fås 
idéer och inte alltid är så väl underbyggda. 
Det är lättare att starta och driva ett projekt än 
att avsluta, utvärdera och föra erfarenheterna 
vidare. 

Det är alltid bättre att koppla till kartlägg-
ningen, analysen, policyn och handlingspro-

grammet och våga starta ”riktig” verksamhet.
Det händer förstås att projekt går bra. Då 

gäller det att skapa förutsättningar för att er-
farenheterna ska kunna spridas och bli en del 
av den ordinarie verksamheten. Därför är det 
viktigt att ställa frågor i förväg till den som vill 
starta ett projekt. 

Här är en checklista:
•	 Hur	länge	ska	det	pågå?	
•	 Vad	ska	uppnås	med	projektet?	
•	 Vad	gör	du	om	du	misslyckas?
•	 Vad	gör	du	om	du	lyckas?	
•	 Vilka	är	förutsättningarna	för	att	projektet	

ska kunna övergå i permanent verksamhet, 
och finns det ekonomi för att driva det då? 

•	 Hur	utvärderar	du/ni?	
•	 Vart	tar	kunskapen	vägen	efter	projektet?	
•	 Är	andra	intresserade?	
•	 Hur	kan	vi	föra	kunskapen	vidare?

När vi får bra svar på de här frågorna, kan vi 
låta projektet starta. Redan från början ska vi 
planera för en uppföljning och det som pro-
jektledare brukar kalla ”vidareföring”. 

Kom ihåg att ett projekt kan misslyckas på 
ett bra sätt! Om vi tar vara på kunskapen om 
vad som inte blev som det var tänkt, vet vi 
mycket inför nästa projekt.

Vetenskapligt
Det finns mycket kunskap om sambanden 
mellan folkhälsa och samhällsfaktorer, liksom 
om vad som är verksamma åtgärder. Innan vi 
tar initiativ till insatser – hur väl underbyggda 
de än är av olika kartläggningar – bör vi se till 
att välja metoder som det finns erfarenhet av. 
Folkhälsoforskning finns vid alla universitet 
och högskolor, och de hjälper gärna till.

Evidens i strikt vetenskaplig mening är svår 
att uppnå i folkhälsoarbetet. Därför är be-
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prövad erfarenhet och kunskap från praktik 
tillräckligt bra metoder.  

Folkhälsoforskning kan ibland vara be-
roende av arbete i någon 
kommun. Tacka gärna ja till 
samarbete! Både ni och an-
dra har glädje och nytta av 
att medverka i forskning som 
högskolorna vill initiera. 

Sjukdomsföre- 
byggande  
metoder 
I Hälso- och sjukvårdslagen 
står det tydligt att det ingår i 
hälso- och sjukvårdens upp-
drag att förebygga sjukdom.

2011 publicerade Socialsty-
relsen Nationella riktlinjer 
för sjukdomsförebyggan-
de metoder, tobaksbruk, 
riskbruk av alkohol, otill-
räcklig fysisk aktivitet och 
ohälsosamma matvanor. 

Riktlinjerna beskriver de metoder som efter 
en omfattande litteraturgenomgång visats vara 
effektiva för att stödja patienternas förändring 
av ohälsosamma levnadsvanor. De arbetsme-
toder som rekommenderas är någon form av 
rådgivande samtal. De har delats in i tre nivå-
er, där rådgivande samtal och kvalificerat råd-
givande samtal är de två som rekommenderas. 
Båda dessa avser dialogbaserat samtal. Korta 
”envägsråd” har ingen effekt.  Hälsoekonomis-
ka analyser visar att de resurser som kräva för 
att öka denna arbetsinsats kommer att löna sig 
genom minskning av sjukdomar och minskat 
behov av hälso- och sjukvårdande insatser. 

Rapporten kan beställas från socialstyrel-
sen@strd.se och har artikelnummer 2011-11-11. 
Den kan också laddas ner från www.socialsty-
relsen.se.    

Inspiration kan också hämtas från Läkarför-
bundets skrift ”Det ska vara lätt att göra rätt 
Folkhälsopolitiskt program”.

Vilka är våra problem  
och möjligheter?
Det är lätt att fastna i omfattande analyser. 

Folkhälso- 
arbetets 
grundtankar
•	 Befolkningsinriktade	

insatser	genom	hälsofräm-

jande	och	sjukdomsföre-

byggande	arbete.

•	 Strukturella	insatser	i	

formen	av	goda	livsvillkor,	

till	exempel	hälsofrämjan-

de	skola	och	ett	arbetsliv	

som	satsar	på	en	god	

arbetsmiljö.

•	 Det	är	bättre	att	många	

människor	gör	små	för-

ändringar	i	fråga	om	lev-

nadsvaneval	än	att	en	liten	

grupp	gör	stora	föränd-

ringar.

Vilka är våra mest  Vilka är våra 
kännbara folkhälsoproblem?  folkhälsomöjligheter?
 
1. 1.
2. 2.
3. 3.

Tre av varje
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Som politiker kan du ju beställa sådana från 
dina tjänstemän. Du kan också förenkla. Här 
är ett sätt att tänka:

Man får vad man mäter
Politiker	styr	ofta	med	mål	–	inriktningsmål	
och resultat- eller verksamhetsmål – och vet 
att det man mäter är det man får. Därför är 
det viktigt med få mål i folkhälsoarbetet och 
att det är mål som både går att mäta och som 
betyder något. 

Regeln att ”man får vad man mäter” gäller i 
ännu högre grad inom folkhälsopolitiken än 
inom andra politikområden. Det är bra, men 
det innebär också en risk.

Det är också nödvändigt att veta hur man 
ska mäta resultaten. Under senare år har kra-
ven vuxit på evidens, men ibland räcker det 
med goda erfarenheter för att vara säker på att 
det man genomfört gett tillräckligt eller rim-
ligt resultat för insatta pengar. Utvärderingen 
får heller inte ta för stor andel av de medel 
man har till sitt förfogande.

Styra med mål och budget 
I många kommuner tillämpas olika sätt att 
skapa ett systematiskt målarbete. Det angeläg-
na är att knyta samman målarbetet, budget-
arbetet och det ”verkliga arbetet”, det vi alltid 

gör. Annars får vi inga förändringar. Det är 
naturligt att se folkhälsoarbetet som en över-
gripande politisk fråga i allt målarbete.

EN MÅLSTYRNINGSMODELL
Vad vill vi uppnå?  INRIKTNINGSMÅL
Hur ska det mätas?  RESULTATMÅL
Vilka resurser?  HUR-FRÅGOR/VEM-FRÅGOR
Vilken ekonomi?  VAD FÅR DET KOSTA?

Politiskt	budgetarbete	bygger	på	en	ideologi	
eller på en sammansmältning av flera samver-
kande partiers ideologier. Ideologierna kan 
sammanfattas i inriktningsmål. Sedan gäller 
det att bryta ner dessa inriktningsmål i olika 
nivåer av mätbarhet eller nyckeltal, så att vi får 
resultatmål.

Målstyrning via måltrappa 
Om vi har systematiserat vårt planeringsarbete 
genom att först bestämma DET HÄR VILL VI 
UPPNÅ, har vi satt upp ett inriktningsmål.
Inriktningsmålen bryts sedan ner till resul-
tatmål. De gör det möjligt att göra en uppdel-
ning i olika verksamhetsdelar och en priorite-
ring mellan delarna.
•	 Resultatmålen	innehåller	svar	på	hur	inrikt-

ningsmålen ska uppnås. 
•	 Resultatmålen	ska	vara:	Specifika,	Mätba-

ra, Accepterade, Realistiska och Tidsatta 

Måltrappa 
Inriktningsmål 

     Resultatmål

 Specifika   Mätbara/indikatorer

 Accepterade

 Realistiska 

 Tidsatta
Budget
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(SMART-modellen)
•	 Resultatmålen,	om	de	är	tidsatta,	kan	bilda 

underlag för budget. 

Vad ska vi prioritera?
En viktig fråga, som vi hela tiden måste ha 
med oss, är: Vad ska vi prioritera? Nästa fråga 
är: Vem avgör vad som ska prioriteras?

Ett sätt att tänka (i prioritetsordning)
1. Vad vill politiken prioritera?
2. Vad säger ”uppdraget” som finns i analys 

och policy?
3. Vad har vi kompetens för? Vad behöver vi 

skapa/köpa?
4. Vilka kontakter och nätverk har vi?
5. Vem vill samarbeta med oss?
6. Vad ger bästa resultat för ekonomi och vo-

lym?
7. Vad är personalen intresserad av?
8. Vad hade vi framgång med förra året?

Följa upp
Vi säger ofta att vi ska följa upp vårt arbete. 
Vad betyder det? Här är några svar. 

Mål och budgetstyrning, som tillämpas i 
många kommuner, har liten betydelse om vi 
inte kontinuerligt arbetar med att följa upp 
och utvärdera. Det är ur resultatet (summan 
av uppföljning och utvärdering) som vi som 
förtroendevalda kan få svar på frågan: 
FICK VI DET VI BESTÄLLDE?

Ett sätt att se det är att skilja mellan de två 
begreppen uppföljning och utvärdering. 
Det kan göras komplicerat, men här gör vi ett 
försök att förenkla synsättet och ge oss själva 
möjligheten att värdera det vi planerar och 
genomför. 
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Uppföljning
Uppföljning pågår hela tiden. Den svarar på 
frågor som:
1.	 Är	vi	på	rätt	väg?
2. Kommer vi att nå fram?
3. Kommer vi dit vi ville
4. Var kostnaderna de rätta?

Med ett enkelt exempel kan det beskrivas så 
här: 
•	 Vi	vill	åka	på	teater	i	Stockholm.	Vi	vet	vart	

vi är på väg, men kommer vi fram?
•	 Hela	tiden	kollar	vi	på	karta	eller	GPS	för	att	

hålla kursen. 
•	 Teatern	börjar	vid	en	viss	tid,	kommer	vi	

fram i tid? 
•	 Har	vi	valt	rätt	väg	i	relation	till	tid,	avstånd	

och kostnad (en omväg kan kosta både 
pengar och tid)?

Utvärdering
Utvärderingen ställer en annan typ av frågor:
1. Var det rätt att välja teater i Stockholm?
2. Fick vi det resultat vi ville ha?
3. Kan vi göra på något annat sätt nästa gång?
4. Finns det något mer kostnadseffektivt sätt?

Utvärderingar kan vara av olika slag:
•	 De	kan	följa	resultat – fick vi det vi ville?  

Processutvärdering mäter och följer sättet 
man arbetar på, det vill säga aktiviteter och 
prestationer. Gjorde man rätt saker – på rätt 
sätt? 
Effektutvärdering mäter effekter av insat-
serna på både kort och lång sikt. 
Kostnadsnytto- eller effektivitetsanalys 

	  

Följa upp, utvärdera och omprioritera (planer och budget)

Årscykeln
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ställer resurser i relation till prestation och 
förväntade effekter på både kort och lång 
sikt.

•	 De	kan	mäta	kvantitet – blev det så mycket 
som vi tänkt?

•	 Det	kan	mäta	kvalitet – var de som kom 
tillräckligt nöjda?

•	 Är kostnaderna rimliga i relation till resul-
tatet?

Vilken metod man väljer beror bland annat på 
svaren på de här frågorna: 
•	 Vilka	resurser	har	vi	för	att	utvärdera?	
•	 Hur	viktigt	är	det	att	utvärdera?	
•	 Tänker	vi	oss	en	fortsättning	i	större	om-

fattning, så att vi behöver ett omfattande 

beslutsunderlag?
Omstart
Det är omstarten som styr politiskt, därför att 
det anger nya och förändrade mål! 

I alla beslutssammanhang är det viktigt att 
tänka så här:
•	 Det	måste	få	ta	tid.
•	 Förändring	och	förbättring	kräver	systema-

tik och långsiktighet.
•	 Visionen	ska	brytas	ner	i	inriktning	och	i	

planer.
•	 Arbetet	ska	följas	upp	kontinuerligt	och	

rapporteras löpande.
•	 Utvärderingen	ska	redovisas	och	ställas	i	re-

lation till frågan: Ska vi göra på något annat 

Folkhälsoperspektiv: Socialtjänstens 
perspektiv:

Rehabiliterande Indikerad
  Individer som är kända

Dyrt med nödvändigt

Tertiär - vård

Förebyggande Selektiv
Grupper som går att 

identifiera
Kostar mycket, men bär 

sina egna kostnader

Sekundär - stödja

Hälsofrämjande Universell
Alla och brett  
i befolkningen

Låg kostnad per individ
Bra investering

Primär - förebygga

Preventionsbegreppen

Högrisk individ

Främjande

Befolknings- 
perspektiv
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sätt?
•	 Krävs	omstart	och	nya	direktiv	och	en	för-

ändrad budget?

Vi vet att vi måste vara förändringsbenägna 
och öppna för att tänka nytt. Men många mis-
sar att de nya kunskaperna och arbetssätten är 
fullständigt bortkastade om man inte vill släp-
pa det gamla. 

Därför ska vi tänka så här: ”Avlärning” är 
viktigare än inlärning.
Olika tolkningar
I den politiska världen finns många olika tolk-
ningar av begreppen främja, förebygga och 
prevention, beroende på vem som använder 
dem. De används olika i skolan och i social-
tjänsten, i hälso- och sjukvården och i folkhäl-
soarbetet. Här är ett försök att förklara begrep-
pen:

Folkhälsoarbete handlar om främjande och 
om primär prevention. 

Insatser för ungdomar i riskzonen är en 
viktig socialpolitisk fråga, vård och omsorg 
behövs både i hälso- och sjukvård och inom 
till exempel äldreomsorg. Att återföra en miss-
brukare till ett nyktert liv är också angeläget 
(återfallsprevention), men det är inte förebyg-
gande arbete – folkhälsoarbete.

I debatten om att förebygga eller främja fö-
rekommer en rad olika begrepp. Inom folk-
hälsovetenskapen talar man om de hälsofräm-
jande och de förebyggande perspektiven. Vård 
och rehabilitering är hälso- och sjukvårdens 
områden. 

Inom socialtjänsten ses det förebyggande 
som insatser för hela befolkningen (primär 
prevention). Det stödjande är också preven-
tion men sekundär prevention. Socialtjäns-
ten har också ett vårdande perspektiv (tertiär 
prevention).

Nu talas också om de olika preventionsnivå-
erna universell (allmän) som är för alla, se-
lektiv (riktad) för kända grupper, till exempel 
ungdomar som använder droger, samt indike-
rad (individuell) som vänder sig till identifie-
rade individer.

Det är komplicerat med så många olika be-
grepp, men det kan vara bra att känna till att 
olika samhällssektorer använder delvis olika 
terminologi.  

Främja, förebygga eller rehabilitera
Prevention	innehåller	tre	nivåer,	och	för	oss	
politiker gäller det att prioritera mellan dem.
1. Befolkningsperspektiv, ”lågrisk” betyder 

att satsa generellt, på hela befolkningsgrup-
per. I fråga om alkohol betyder det till ex-
empel att man ska arbeta för att så många 
som möjligt inte ska dricka och att det ska 
vara deras eget val att avstå. Det gäller inte 
minst att övertyga ungdomar om fördelarna 
med att avstå från alkohol.

2. Förebygga, högrisk, på individnivå betyder 
i vårt exempel att identifiera riskerna med 
alkohol och göra dem kända samt att stöd-
ja specifika grupper så att de inte hamnar 
i överkonsumtion och missbruk eller blir 
beroende. Vi kan också göra riktade insatser 
för till exempel nykterhet i trafiken, på ar-
betsplatsen, under graviditet och amning.  

3. Rehabilitera handlar om att stödja 
människor som hamnat i en situation där de 
inte längre kan dricka alkohol utan problem 
och risker för liv och hälsa. Det finns ve-
tenskapliga bevis för att det bästa stödet för 
dessa individer är aktiviteter i helt alkohol-
fria miljöer.

Risk- och skyddsfaktorer
Dagens folkhälsoarbete fokuserar allt mer på 
risk- och skyddsfaktorer. I ett politiskt arbete 
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gäller det att både se riskfaktorer och arbeta 
för att eliminera dem, och att skapa och stödja 
eller främja skyddsfaktorer. När vi bedömer 
framtiden – vilket vi bör göra när vi långtids-
planerar och gör långtidsbudget (kanske också 
årsbudget) – är det bra att ha med det synsät-
tet.
Tänk så här: 
•	 Om	vi	satsar	på	bra	fritidsverksamhet	

för barn och ungdomar, stärker vi en rad 
skyddsfaktorer. 

•	 Om	vi	stänger	fritidsgårdar	–	eller	motsva-
rande – ökar ett antal riskfaktorer. 

•	 Det	är	likadant	när	vi	minskar	stödet	till	
ideellt ungdomsarbete eller till studieför-
bund och pensionärsorganisationer.

Alla politiker måste se folkhälsoarbete och 
socialt arbete som olika delar av välfärdspoli-
tiken. Det gäller att inte glömma bort de rent 
främjande och förebyggande insatserna därför 
att det behövs resurser till socialt arbete bland 
grupper som redan fått problem.
På	samma	sätt	gäller	det	för	landstings-	och	

regionpolitiker att se skillnaden mellan indi- 
vidinriktad prevention och befolkningsin-
satser. Båda medverkar till god hälsa hos be-
folkningen, och båda sparar såväl pengar som 
mänskligt lidande.

Vad får politiker göra?
Vad är kommunal och landstingskommunal 
kompetens? Vilka frågor äger politiker på de 
nivåerna, och vilka frågor har staten ansvar 
för? Det är viktigt att reda ut, men det gäller 
att inte i första hand söka hinder. Om målet är 
en bättre hälsa för alla, då får man ta för sig.
Här är några områden där det bör vara möjligt 

för dig som kommunpolitiker att ta ”folkhäl-
soinitiativ”:
•	 Förskoleverksamhet	som	tidigt	upptäcker	

barn med uttalade behov
•	 Eftermiddagsverksamhet	i	skolan	–	fri-

tidsverksamhet för skolbarn
•	 Insatser	för	utsatta	barn,	till	exempel	barn	

till missbrukare och psykiskt sjuka
•	 Familjecentraler	med	öppna	förskolor	i	

samverkan med socialtjänst och primärvård
•	 Skolan	(både	grundskolan	och	gymnasiet).
•	 Kultur-	och	fritidsverksamhet	–	till	exempel	

en kulturskola öppen för alla
•	 Våld	i	nära	relationer	
•	 Föreningslivets	villkor	när	det	gäller	lokaler	

och annat stöd och där inte några ungdo-
mar utestängs på grund av familjens ekono-
mi

•	 Folkbildning	som	vänder	sig	till	alla	och	är	
viktig för social samvaro och meningsfullt 
liv 

•	 Försörjningsstöd	via	individ-	och	famil-
jeomsorg

•	 Föräldrastöd	och	föräldrakurser
•	 Fysisk	planering,	till	exempel	utformning	av	

vägar, gång- och cykelvägar
•	 Skadeförebyggande	insatser
•	 Arbetsmarknads-	och	sysselsättningsfrågor
•	 Aktiviteter	för	äldre
•	 Äldrevård

För dig som är landstings- eller regionpolitiker 
tillkommer
•	 Mödra-	och	barnhälsovård
•	 Folktandvård	för	barn	och	unga
•	 Ungdomsmottagningar	(kanske	i	samarbete	

med kommunen)
•	 Tillgänglighet	för	funktionshindrade	i	alla	

fem dimensionerna – att höra, att se, att 
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VAD-frågor
Visioner och inriktning 

Resurser 
Ansvar och uppdrag

Strategisk nivå
NÄR-frågor

Ekonomi (drift  
och investering)

Prioritering över tid

HUR-frågor
Val av metoder  
och arbetssätt

Följa och utvärdera 
Systematiskt

Operativ nivå
VEM-frågor

Alla förvaltningar och 
verksamheter 

Konkreta insatser

Folkhälsoarbete ska vara 
strategiskt och systematiskt

röra sig, att bearbeta, tolka och förmedla 
information, att tåla vissa ämnen

•	 Ökad	hälsoförståelse	
•	 Motiverande	samtal	om	ohälsosam	livsstil,	

till exempel inom primärvården
•	 Satsningar	på	hälsofrämjande	hälso-	och	

sjukvård

Den strategiska nivån
Folkhälsoarbete är alltså en strategisk fråga, 
lika angelägen för kommunen som till exem-
pel sysselsättning och kommunikationer. Det 
är en övergripande fråga, som berör alla kom-
munens nämnder och förvaltningar, och arbe-
tet bör därför ledas av kommunstyrelsen och 
kommunledningen.

Det finns landsting och regioner som ser 
folkhälsofrågor som hälso- och sjukvårdsfrå-
gor. Så länge man gör det kommer folkhälsan 
alltid att hamna i andra rummet och bli ”inte 
så viktig”. Men folkhälsofrågorna hör till de 

allra viktigaste, näst efter sjukvårdens struk-
turfrågor, och hör självfallet hemma i lands-
tings-/regionstyrelsen eller i ett utskott i sty-
relsen. 

En del landsting har särskilda utskott eller 
beredningar i landstingsfullmäktige som har 
initiativet i folkhälsofrågor. I regioner integre-
ras folkhälsoarbetet med regional utveckling.

Ett strategiskt arbetssätt
Politiker	väljer	ofta	att	styra	med	mål	och	bud-
get. Det fungerar utmärkt också i folkhälso-
sammanhang. Om vi med utgångspunkt från 
våra politiska ideologier fastställer visioner, 
mål och delmål i det kommunala/landstings-
kommunala folkhälsoarbetet, får vi goda möj-
ligheter att styra folkhälsoarbetet. 

Vi förtroendevalda ”äger” den strategiska 
nivån, och delar den taktiska – budgetnivån/
åtgärdsnivån – med tjänstemännen. Genom-
förandet – det operativa arbetet – ska skötas 
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av de anställda. Det är de som vet bäst hur det 
ska göras, och de kommer att göra det i en-
lighet med politikernas visioner – bara de är 
tydliga.
Så här kan en modell för strategiskt folkhälso-
arbete se ut:  

Bra metoder 
Bra metoder i folkhälsoarbetet är strategiska, 
tvärvetenskapliga och involverar ofta nätverk, 
där frivilligorganisationer och andra delar av 
samhället ingår. Men det är viktigt att var och 
en gör sina strategiska val, med utgångspunkt 
från sina lokala förutsättningar.

Här är några förslag på bra metoder:

Hälsokonsekvensbedömning
Verka för att alla delar av kommunen eller 
landstinget/regionen alltid ska komplettera 
sina förslag med en analys av hälsokonsekven-
serna. Som politiker kan vi motionera om det-
ta och när vi läser förslag till beslut alltid ställa 
frågan: Vilken effekt får detta för folkhälsan?

Fakta
Hälsokonsekvensbedömning 
Lite förenklat består hälsokonsekvens-
bedömningen av tre frågor vid varje  
beslutstillfälle:
•	 Främjar	beslutet	hälsoutvecklingen?
•	 Påverkas	hälsan	negativt	på	något	sätt?
•	 Står	beslutet	i	samklang	med	de	över-

gripande	målen?
Mer	information	finns	hos	Sveriges	kom-
muner	och	landsting	www.skl.se. 

Hälsobokslut
Det är vanligt att ge förvaltningen i uppdrag 
att i samband med bokslut och verksamhets-
berättelse också göra ett folkhälso- eller väl-
färdsbokslut. Ibland är det kopplat till miljö-
bokslut, ibland är det fristående.
Att göra ett sådant bokslut är ofta en bra idé. 
Men kom ihåg två saker:
•	 Mätningen kan ta resurser från åtgärderna 
om man vill mäta för mycket.
•	 Du	får	det	du	vill	mäta,	så	bestäm	dig	för	
vad som är viktigt, till exempel sådant som 
gäller barn och ungdomar.

Den som vill veta mer om välfärdsbokslut – 
som är ett slags hälsobokslut – kan ladda ner 
skriften Utveckling av lokala välfärdsbokslut 
från www.skl.se 

Olika arenor
När vi tar initiativ på folkhälsoområdet är det 
också viktigt att vi klargör – både för oss själva 
och för förvaltningen – vilken arena vi vill att 
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V
i måste våga investera i 
hälsa. Förenklat brukar 
vi säga att en investerad 
folkhälsokrona alltid 
ger minst fem tillbaka, 
kanske mer. Men vad är 
det vi investerar i för att 
nå bra effekter? Alla har 

inte insett att det främjande och förebyggande 
folkhälsoarbetet har betydelse för att öka både 
det ekonomiska och det sociala välståndet. 
Men så är det!

Om vi vill göra goda och långsiktiga inves-
teringar i befolkningens hälsa, kan vi göra det 
på flera områden. Med investering menar vi 
att insatser idag, detta år, kommer att spara 
pengar i kommande budgetar. Den viktigaste 
investering en kommun gör är den som riktas 
till barn och ungas utbildning. Den är ytterst 
lönsam!

Det är lätt att konstatera att fattigdom inte är 
ett problem som kommer ensamt. Det finns 
inbyggt i samhällssystemen. Till exempel är 
barn till ensamstående föräldrar och barn till 
invandrade oftare fattiga än andra barn. Ar-
betslöshet hos föräldrarna medverkar också 
till barnfattigdom.

Vi vet att barn som växer upp med dålig 
ekonomi har sämre psykisk hälsa, sämre skol-
resultat och sämre fritidssysselsättning. De 
råkar oftare ut för mobbning, våld, brott och 
olyckor.	På	sikt	drabbas	de	oftare	av	fetma,	
diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Barn 
som växer upp med föräldrar som har social-
bidrag och är arbetslösa löper själva större risk 
att hamna i samma situation när de blir vuxna.

Jämlikt samhälle
Människors hälsa är en ingång till frågor om 
framtid, utveckling och hållbarhet. I grunden 
handlar hälsa om mänskliga rättigheter och är 

en förutsättning för förverkligandet av andra 
rättigheter. Hälsan är dock ojämlikt förde-
lad och det finns stora hälsoklyftor inom och 
mellan befolkningsgrupper, kommuner och 
städer. 

Vad är möjligt att åstadkomma med politiska 
beslut? Om allt vore möjligt och tillräckliga 
ekonomiska resurser ställdes till förfogande, 
vad skulle forskare i så fall rekommendera? 

Forskarna föreslår
Det pågår arbete med att finna nya former för 
folkhälsoarbetet, bland annat i Malmö, Västra 
Götaland och Östergötland. Arbetet i Malmö 
är tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting) det som förekommit mest i 
debatten. 

Vi väljer att citera Östgötakommissionen 
bland annat därför att den haft Margareta 
Kristenson som ordförande. Margareta är 
professor och överläkare i socialmedicin och 
folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet/
Region Östergötland. Hon har också haft vän-
ligheten att aktivt medverka vid utarbetandet 
av detta utbildningsmaterial. 

 Östgötakommissi-
onens övergripande 
rekommendationer för 
mer jämlik hälsa:

Bidra till ett samhälle 
som ger alla människor 
tilltro till egen för-
måga, tillit till andra, 

hopp och framtidstro och därmed jämlik hälsa 
genom att:
•	 Ge	jämlikhet	i	hälsa	hög	prioritet	och	in-

tegrera detta i alla politikområden, bland 
annat i styrdokument och handlingsplaner.

•	 Öka	kunskap	och	medvetenhet	om	skillna-
der i hälsa genom en återkommande, syste-
matisk analys, uppföljning och utvärdering 
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av beslut och insatser avseende effekter på 
bestämningsfaktorer för hälsa och skillna-
der i hälsa.

•	 Arbeta	utifrån	ett	långsiktigt	socialt	investe-
ringsperspektiv.

•	 Vidareutveckla	kompetens,	inom	olika	sam-
hällsarenor, om hur olika förhållnings- och 
arbetssätt kan påverka tilltro, tillit, framtids-
tro och jämlik hälsa.

•	 Främja	jämlik	hälsa	genom	att	utveckla	en	
långsiktig strategi för hur offentlig service 
ska placeras och distribueras i region och 
kommun.

•	 Arbeta	med	sektorsövergripande	samverkan	
utifrån ett helhetsperspektiv och undvik 
organisationsformer som motverkar jämlik 
hälsa.

•	 Stöd	regionala	och	lokala	utvecklingspro-
cesser som främjar jämlik hälsa, och som 
involverar en mångfald av berörda aktörer 
och medborgare.

•	 Utveckla	strategier	och	metoder	som	inklu-
derar människor i arbete, sysselsättning och 
egen försörjning.

•	 Utveckla	handlingsplaner	för	att	motverka	
fattigdom med särskilt fokus på barn och 
äldre personer.

•	 Etablera	återkommande	möten	mellan	
forskning, politik och praktik för erfaren-
hetsutbyte, lärande och utveckling.

Utöver dessa övergripande rekommendationer 
finns i slutet av Östgötakommissionens rap-
port specifika rekommendationer för de olika 
samhällsarenorna. Vi citerar den på några 
andra ställen i materialet.

Levnadsvanor
Vad kan kommunen och landstinget/regionen 
göra för att påverka människors levnadsvanor 
eller livsstil? När det gäller kost och motion 

kan de först och främst skapa goda förutsätt-
ningar för träning på motionsanläggningar 
och badhus och ge goda signaler i fråga om 
maten. Här har skolmatsalar en viktig uppgift 
när det gäller att skapa miljöer där eleverna i 
lugn och ro kan äta mat som är attraktiv och 
spännande. Goda exempel finns runt om i 
landet! Samma viktiga uppdrag gäller måltider 
i äldreboenden. Kommunen bör också sam-
arbeta med civilsamhället för att stimulera till 
exempel motions- och mataktiviteter för äldre, 
särskilt de ensamstående.

När det gäller det som numera kallas 
ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, dopning 
och tobak) har kommunen en särskild möj-
lighet och också stor anledning att ingripa. 
Kommunen behöver en politik kring dessa 
frågor därför att den har myndighetsansvar för 
tillstånd och kontroll, och därför att mycket av 
de kostnader som följer av bruk och missbruk 
hamnar i kommunens budget. Ett exempel är 
att kommunens kostnad för det kända miss-
bruket (ca 70 000 individer i dagligt miss-
bruk) enligt Missbruksutredningen är ca 1 500 
SEK per kommuninvånare. Tala om starka 
incitament!

Vad påverkar vår hälsa? 
Brister i fråga om tillgänglighet, tillit, delak-
tighet och inflytande påverkar vår hälsa och 
kostar samhället stora pengar. Att ha eller inte 
ha arbete, och de ekonomiska villkor som det 
medför, är en annan avgörande faktor för häl-
san och påverkar dessutom vårt boende. 
•	 Miljön	i	hemmet	och	hur	skolan	och	försko-

lan fungerar har också stor betydelse. 
•	 Barn	från	hem	som	fungerar	dåligt	är	de	

som har störst behov av en bra skola.
•	 I	arbetslivet	påverkas	dagens	svenskar	mest	

av den psykosociala arbetsmiljön och pro-
blem med luft och buller. 
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•	 Hälso-	och	sjukvård	på	lika	villkor	betyder	
också mycket. Tillgänglighet, öppettider, 
bemötande i vården, kommunikation och 
hälsolitteracitet (förmågan att förvärva, 
förstå och använda information för att bi-
behålla och främja hälsa) är grundläggande 
för jämlik hälsa. Men särskilda insatser kan 
också vara värdefulla. Ett bra exempel är 
arbetet i Västra Götaland ”Ta med en vän” 
där invandrarkvinnor ledsagar väninnor till 
cellprovskontroll. 

•	 Våra	sexvanor	har	betydelse	för	hälsan,	det	
gäller inte minst valet mellan skyddat och 
oskyddat sex. 

•	 Graden	av	fysisk	aktivitet	har	ett	samband	
med våra matvanor och utvecklingen av 
BMI på nationell nivå. 

•	 Andra	viktiga	faktorer	för	hälsan	är	utveck-
lingen av alkoholbruket, missbruket av nar-
kotika och läkemedel, liksom förekomsten 
av dopning. 

•	 Tobaksbruket	har	minskat,	men	vi	ser	ten-
denser till ökad användning i vissa grupper. 

•	 Det	överdrivna	spelandet	är	också	ett	pro-
blem. 

•	 I	de	flesta	sammanhang	ger	sämre	livsvill-
kor, till exempel lägre utbildning och låga 
inkomster, sämre förutsättningar för både 
individer och grupper.

Sammanfattningsvis: 
Goda livsvillkor är avgörande för folkhälsan. 
De påverkar såväl hälsofrämjande miljöer, 
psykosociala faktorer såsom tillit, hopp och 
framtidstro, som förhållandet till alkohol, nar-
kotika, dopning och tobak.

Jämlikhetsarbetet enligt Öst-
götakommissionen

Boende och närområde
MÅL: Alla östgötar ges möjlighet till en bostad 
utifrån sina behov, i ett närområde som ger 
förutsättningar för social gemenskap, bidrar till 
trygghet, tillit och hälsa, samtidigt som sam-
hällsplaneringen ska motverka segregering.

Rekommendationer:
•	 Medvetandegör	och	öka	kunskapen	hos	

beslutsfattare och planerare om boende-
miljöns och bostadsområdets betydelse för 
ojämlikhet i trygghet, tillit och hälsa.

•	 Genomför	en	analys	av	konsekvenser	för	
hälsan i alla översikts- och detaljplaner och 
tillgodose att en systematisk bedömning 
görs av risken för ojämlikhet i hälsa.

•	 Öka	kunskapen,	hos	beslutsfattare	och	plane-
rare, om de förutsättningar som krävs för att 
medborgaren ska kunna bo i en funktionell 
bostad oavsett egna ekonomiska resurser.

•	 Motverka	boendesegregation	(till	exempel	
geografisk, åldersmässig, ekonomisk, etnisk) 
och stigmatisering av bostadsområden.

•	 Blanda,	systematiskt,	olika	upplåtelseformer	
och undvik eller bygg bort fysiska barriä-
rer såsom stora vägar som delar upp staden 
eller bostadsområdet.

•	 Arbeta	aktivt	för	att	främja	trygghet	i	boen-
deområdet.

•	 Utveckla	tillgång	till	privat	och	offentlig	
service i alla livsskeden, utifrån behov och 
oavsett människors resurser, till exempel 
skola, gemensamhetslokaler och butik.

•	 Bevara	och	utveckla	tillgängliga	grönområ-
den med goda möjligheter till lek, gemen-
skap, fysisk aktivitet och rekreation under 
alla årstider.
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•	 Skapa	en	väl	utbyggd	kollektivtrafik	och	
gång- och cykelvägar som underlättar för 
människor att förflytta sig oavsett ekono-
misk situation eller funktionsförmåga.

•	 Uppmuntra	och	utveckla	demokratiutveck-
ling i bostadsområden på landsbygd och i 
tätorter.

Fritid och kultur
MÅL: Alla östgötar ges möjlighet till en fritid 
som möter kulturella, fysiska, sociala och psy-
kiska behov, stimulerar engagemang, bidrar till 
social gemenskap samt möjliggör återhämtning

Rekommendationer:
•	 Medvetandegör	och	öka	kunskapen	hos	

beslutsfattare och planerare om fritidens, 
naturens och kulturens betydelse för männ-
iskors hälsa.

•	 Främja	ett	inkluderande	och	varierat	kultur-
liv som speglar samhällets mångfald.

•	 Initiera	aktiviteter	som	stimulerar	tillgång	
till det skrivna ordet och digital kompetens.

•	 Utveckla	närmiljön	så	att	den	underlättar	
goda levnadsvanor, till exempel drogfrihet 
och tobaksfrihet, samt möjliggör naturupp-
levelser.

•	 Stärk	de	idéburna	organisationernas	själv-
ständiga och oberoende roll som röstbärare 
och opinionsbildare.

•	 Stärk	meningsfullhet	och	hälsa	hos	
människor genom att ta tillvara civilsamhäl-
let som en resurs i samhället.

•	 Erbjud	fritidsaktiviteter	av	olika	slag	som	är	
tillgängliga för alla, oberoende av individens 
ekonomiska förutsättningar.

Skola och utbildning
MÅL: I Östergötland betonas barns rätt till 
likvärdig utbildning. Skolan ska utgöra en yttre 

och inre miljö som motsvarar barnens fysiska, 
sociala och psykiska behov. Skolan ska tillgodose 
och stimulera alla barns lärande och utveckling. 
Genom detta motverkas konsekvenserna av en 
stigande segregation och social ojämlikhet. På 
så vis bidrar skolan till alla barns goda hälsa.

Rekommendationer:
•	 Påminn	om	och	skapa	förutsättningar	för	

skolan att uppfylla sin kompenserande 
funktion och bli en jämlik skola för alla 
barn.

•	 Utgå	från	alla	barns	förmåga	att	lära,	och	
värdera olika kunskaper, kompetens och 
lärstilar lika, både praktiska och teoretiska.

•	 Motverka	stigande	skolsegregation	genom	
att under en längre period rikta särskilda 
resurser till skolor med vikande resultat i 
kombination med intensivt uppföljnings- 
och kvalitetsarbete under en längre period.

•	 Fortbilda	beslutsfattare	och	skolans	med-
arbetare om den fysiska och psykosociala 
skolmiljöns betydelse för elevers och lärares 
hälsa.

•	 Utforma	uppdrag	och	avtal	med	tydliga	
kvalitetskrav på skolan vad gäller dess psy-
kosociala miljö, inomhusmiljö och elevhälsa 
samt att alla skolor och förskolor ska ha en 
lättillgänglig utomhusmiljö (skolgård) också 
vid korta raster.

•	 Understöd	satsningar	på	demokrati	och	
tolerans, för att skapa ett positivt socialt 
klimat, och stärk skolors kunskapsbaserade 
arbete mot diskriminering och mobbning.

•	 Utveckla	en	aktiv	elevhälsovård	med	närva-
rande skolsköterska varje skoldag.

•	 Ge	stöd	till	skolsköterskors	hälsosamtal	med	
alla elever och särskilt möjligheter till för-
bättrad uppföljning av hälsoinformation.

•	 Förebygg	psykisk	ohälsa	genom	samverkan	
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och kunskapsutbyte mellan aktörer i första 
linjen: barn-, ungdoms- och elevhälsan, pri-
märvården, och socialtjänsten.

•	 Satsa	på	förskoleverksamhet	och	de	första	
åren i skolan, med särskild betoning på 
barns språkutveckling och läs- och skrivför-
måga.

•	 Förstärk	och	utveckla	stödjande	funktioner	
och samverkan mellan skola och familj/för-
äldrar, respektive skola och arbetsliv samt 
skola och civilsamhälle.

•	 Ge	i	tidigt	skede	stöd	till	elever	som	riskerar	
att inte uppfylla läromålen.

•	 Erbjud	kvalificerad	studie-	och	yrkesvägled-
ning för människor i alla åldrar.

•	 Erbjud	vuxenutbildning	som	är	tillgänglig	
och ekonomiskt möjlig för alla.

•	 Utöka	det	kommunala	informationsansva-
ret till 25 år kring insatser för den som är 
arbetslös, lågutbildad och har försörjnings-
stöd

Arbete och försörjning
MÅL: 
I. Alla östgötar har rätt till egen försörjning, 
meningsfull sysselsättning och ett rikt socialt liv. 
Alla har både rätt och skyldighet att bidra till 
samhällets välstånd och utveckling.

II. I arbetslivet ska arbetsmiljön utvecklas, fy-
siskt, psykiskt och socialt till arbetsplatser som 
är inkluderande och främjar hälsa, yrkesstolthet 
och arbetsglädje

Rekommendationer delmål I:
•	 Motverka	utbytbarhet	och	utslagning	från	

arbetsmarknaden genom anpassning av 
arbetsuppgifter och aktiv rehabilitering för 
personer med funktionsnedsättningar.

•	 Uppmärksamma,	värna	och	utveckla	en	
hållbar lokal företagsamhet för att därmed 

öka förutsättningarna för egen försörjning 
och flera lokala arbetsgivare.

•	 Stimulera	framväxten	av	arbetsintegrerade	
sociala företag för att skapa arbete, tillit och 
framtidstro hos människor som förlorat 
detta.

•	 Verka	för	att	stimulera	sociala	innovationer	
så att fler människor erhåller anställning el-
ler på annat sätt inkluderas i arbetslivet och 
för att genom detta stärka offentlig sektors 
verksamhet.

•	 Skapa	möjlighet	till	kompetensutveckling	i	
och utanför arbetet hela livet.

•	 Förbättra	samordning	mellan	välfärdsak-
törer (Försäkringskassa, Hälso- och sjuk-
vård, Arbetsförmedling) och arbetsgivare i 
åtgärder för att förbättra återgång i arbete 
vid sjukskrivning eller arbetslöshet, samt 
undersök möjligheten till att bilda samord-
ningsförbund på regional nivå.

•	 Skapa	flexibla	övergångar	mellan	utbild-
ning, arbete och pensionering.

Rekommendationer delmål II (för all offentligt 
finansierad verksamhet oavsett driftsform):
•	 Organisera	arbete	så	att	arbetsmiljön	är	

stödjande, hälsofrämjande och inkluderan-
de av alla oberoende av anställningsform 
och arbetsgivare.

•	 Öka	kunskap	och	medvetande	om	att	sättet	
att organisera verksamheten påverkar häl-
san hos medarbetarna och betydelsen av att 
aktivt integrera denna kunskap i planering, 
organisering och ledning av arbetet.

•	 Genomför	regelbunden	uppföljning	av	ar-
betsmiljön och koppla den till medarbetar-
nas hälsa och arbetsgivarens kostnader för 
arbetsrelaterad ohälsa, med fördel i samver-
kan med olika statliga myndigheter.

•	 Tillämpa	alkoholfri	policy	och	lagen	om	
tobaksfri arbetsmiljö.
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•	 Tillämpa	nolltolerans	för	diskriminerande	
attityder hos chefer och medarbetare på 
arbetsplatsen.

•	 Öka	tillgången	till	kvalificerad	och	multi-
professionell företagshälsovård för alla, även 
småföretagare eller anställda inom olika 
typer av bemanningsföretag.

Omsorg, hälso- och sjukvård
MÅL: Alla östgötar har rätt till omsorg, hälso- 
och sjukvård utifrån sina behov, i en fysisk, psy-
kisk och social miljö, som bidrar till läkning och 
hälsa. Verksamheten baseras på en helhetssyn 
där individen ges möjlighet att vara medska-
pare i sin hälsoutveckling, möts med respekt för 
olikheter i behov och värderingar, stärks i tilltro 
till sin egen förmåga att hantera sin sjukdom 
och ohälsa, och ges stöd att förbättra sin hälsa 
och livskvalitet.

Rekommendationer:
•	 Arbeta	för	att	ändra	förhållnings-	och	ar-

betssätt så att patienten/ brukaren ses som 
och blir en medproducent av sin hälsa och 
omsorg.

•	 Utforma	uppdrag	och	uppföljning	som	sti-
mulerar till jämlik omsorg och vård utifrån 
de behov brukare och patienter upplever.

•	 Utveckla	kunskap,	inom	alla	personalgrup-
per, om bemötandets betydelse för att öka 
tillit till omsorg, hälso- och sjukvård samt 
tilltro till egen förmåga hos individen.

•	 Skapa	förutsättningar	för	ett	aktivt	sjuk-
domsförebyggande arbete, där man diskute-
rar levnadsvanor som fysisk aktivitet, mat, 
tobak och alkohol utifrån en helhetssyn på 
hälsa och sjukdom. Arbetet integreras i all 
hälso- och sjukvård och omsorgsverksam-
het, och innefattar specifika insatser för 
riskgrupper och generella insatser för att nå 
alla.

•	 Utveckla	nya	möjligheter	till	tillgänglighet	
för besök eller möjlighet för frågor utifrån 
patientens behov.

•	 Kompetensutveckla	om	individens	förmåga	att	
förvärva, förstå och använda hälsoinformation 
och om kommunikation så att alla kan förstå.

•	 Utveckla	kunskap	hos	beslutsfattare	om	
boende- och vårdmiljöns betydelse för hälsa 
och livskvalitet, till exempel rökfritt sjuk-
hus, och måltidsmiljö för gemenskap, mål-
tidsglädje och matlust.

•	 Utveckla	olika	former	av	teamarbete	inom	
vården med multiprofessionell kompetens 
och brukaren/patienten som aktiv part.

•	 Stärk	vården	vad	gäller	multisjuka	eller	
patienter med en sammansatt psykosocial 
situation genom samverkan och samord-
ning mellan olika aktörer/instanser.

•	 Utveckla	samorganisering	mellan	olika	
välfärdsaktörer, till exempel vård och social-
tjänst via familjecentraler.

•	 Utveckla	samverkan	med	andra	aktörer,	sär-
skilt med civilsamhället.
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Här illustreras vikten av balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsan:
•	 Individen	har	alltid	ansvar	för	sin	egen	hälsa.
•	 Samhället	har	ansvar	för	att	skapa	likvärdiga	förutsättningar	för	alla	att	ta	detta	ansvar.
 

Kriterier för  
Årets folkhälsokommun
– ett sätt att analysera ert folkhälsoarbete

När ni vill följa ert folkhälsoarbete med hjälp av utomstående  bedömare kan ni anmäla er till 
Årets folkhälsokommun.

På vår hemsida: www.folkhalsoarbete.se hittar ni kriterierna. Er analys kan leda till att ni 
skickar in den för bedömning, men den kan också stanna vid en självanalys.
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V
i måste se folkhälsoarbetets strategiska roll i det som sker, annars kan ut-
vecklingen snabbt vända. Avslutningsvis vill vi lyfta sex bra exempel på 
hur vi kan investera i en mer jämlik hälsa och hur vi kan göra det med 
rimligt stora resurser. Det är folkhälsopolitik, det visar de här exemplen:
•	 Barn	och	unga	och	deras	skoltid
•	 Ett	nyttigt	civilsamhälle
•	 Hälsan	hos	unga	äldre
•	 Insatser	för	ett	minska	den	onödiga	ohälsan	hos	funktionsnedsatta

•	 Med	fokus	på	alkohol	
•	 Tobaksfrågan	är	politisk
Avsnittets viktigaste syfte är att ge underlag för ett samtal om våra egna värderingar och attity-
der. Därför blir det fortsatta samtalet viktigt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 INVESTERA INOM SEX OMRÅDEN



FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

77

Barn och unga  
och deras skoltid
Barn och ungdomar ses ofta som den vikti-
gaste gruppen att rikta folkhälsoinsatser till. 
Barns livsmiljö måste uppmärksammas. Det är 
en slutsats som förklaras bland annat av att
•	 Barn	och	unga	är	viktiga	ur	ett	långsiktigt	

perspektiv. De ska leva länge, och därför är 
alla satsningar motiverade.

•	 Många	barn	och	ungdomar	lever	under	ut-
satta förhållanden.

Föräldrarnas alkoholvanor
Närmare 400 000 barn växer upp i familjer 
där en av föräldrarna, eller båda, dricker oro-
ande mycket alkohol, enligt en studie från 
Folkhälsoinstitutet 2010. Studien bygger på 
rikstäckande enkäter om vuxnas alkoholkon-
sumtion. Det innebär att 20 procent av landets 
två miljoner barn har en mamma och/eller 
en pappa med riskabelt bruk av alkohol. Alla 
är inte alkoholberoende, men de dricker så 
mycket så ofta att det kan ställa till problem 
för dem själva eller för barnen. Några barn har 
också psykiskt sjuka föräldrar. 

1 procent av alla barn, eller cirka 20 000, 
har en eller två föräldrar som vårdats för sina 
alkohol- och drogproblem.

Alla barn till föräldrar med riskbruk får inte 
sin vardag präglad av mammas eller pappas 
drickande. Det är oftare i kombination med 
annan belastning, som psykisk sjukdom eller 
ekonomiska problem, som det riskabla drick-
andet får konsekvenser för barnet. 

Vi har börjat få en debatt om att barn och 
ungdomar påverkas negativt när deras föräld-
rar dricker. Madeleine Leijonhufvud, professor 
i straffrätt, har gått till storms mot föräldrar 
som dricker sig berusade tillsammans med 
sina barn. Hon menar att vi måste se vuxnas 

drickande och berusning ur ett barnperspek-
tiv, och att vuxna inte bör dricka tillsammans 
med barn eller ungdomar. Barnen kan inte lita 
på föräldrarna när de dricker. 

Enligt en dansk undersökning kan var tionde 
dansk vuxen minnas att de blev ledsna när för-
äldrarna drack. Ungefär 7 av 10 föräldrar tyck-
er att det är fel att ”lära sina barn att dricka” 
genom att bjuda dem på alkohol i hemmet 
före 18-årsdagen.

Barns vuxenkontakter
Telefonsamtalen till Barnens rätt i samhället 
(BRIS) visar att var fjärde ung människa inte 
har någon annan vuxen att relatera till än för-
äldrarna. I förskolan ser man ofta problemen 
i familjerna men vet inte alltid hur man ska 
agera för att stödja barnen. Familjeenheten på 
socialförvaltningen och skolan måste lära sig 
att samverka. Det går inte att skylla på sekre-
tess för att slippa göra något. 

Ny lagstiftning
Den 1 januari 2010 infördes nya bestämmelser 
i Hälso- och sjukvårdslagen och i Socialtjänst-
lagen som säger att alla som behandlar vuxna 
med missbruksproblem, psykisk sjukdom 
eller allvarlig fysisk sjukdom är skyldiga att ta 
reda på om det finns barn i familjen och se till 
att barnen får information, råd och stöd. Det 
gäller också om en förälder oväntat avlider. 
Uppgifterna ska journalföras, och syftet är att 
tidigt fånga upp barn och unga som befinner 
sig i riskzonen.

Det finns forskning som visar att barn till 
föräldrar som dricker för mycket löper ökad 
risk att få psykiska problem och att utveckla 
eget alkoholberoende.

Barn i fattiga familjer
En studie från Rädda Barnen visar att 300 000 
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barn växer upp under svåra ekonomiska för-
hållanden, som gör att de inte kan leva samma 
liv som sina kamrater. De kan till exempel 
inte delta i samma fritids- och nöjesaktivite-
ter. Vi har fått en debatt om hur många barn 
som omfattas av ”barnfattigdom”. Forskare 
och politiker verkar vara överens om att det 
finns cirka 220 000 barn som växer upp under 
”fattigdomsstrecket”, det vill säga att de lever 
under omständigheter som är ekonomiskt mer 
ofördelaktiga än försörjningsstöd. 

Många barn har att hantera såväl missbruk 
och psykiska problem hos föräldrarna som 
familjens ekonomiska problem. Båda dessa 
grupper barn – där många ingår i båda, är vik-
tiga att uppmärksamma och stödja.

Får de hjälp?
Alltför få av de här barnen får något stöd, inte 
ens de synliga och kända barnen. En fråga 
som ställs av forskare och praktiker är varför 
det är så svårt att rekrytera barn till stödgrup-
per, den enda förebyggande insats som riktas 
direkt till barnen.

Det finns både lagliga krav och kommuna-
la resurser för att möta barn med missbruk i 
familjen. Men ändå verkar det som om många 
barn lämnas utan hjälp.

Inget alkoholförebyggande arbete kan vara 
mer angeläget än att skydda barnen från 
föräldrarnas alkoholproblem. Regeringen 
har tagit initiativ för att uppmärksamma dessa 
frågor, och lagen har skärpts. Alla kommuner 
säger att de vill prioritera insatser för barnen.

Något nytt grepp behövs
Att tidigt upptäcka hur det står till i barnens 
hem är en viktig uppgift för förskolan. Tro-
ligen är det också möjligt att nå de ”glömda 
barnen” i skolan genom att betrakta deras 

beteende i relation till hemmet.  MVC, BVC, 
förskola, skola och socialtjänst måste arbeta 
närmare varandra för att upptäcka de här bar-
nen och kunna hjälpa dem. Familjecentraler är 
en gemensam möjlighet. Där medverkar också 
primärvården genom barnavårdscentralerna.

Skola och utbildning
Självklart är en medveten satsning på skolan 
mycket viktig, helst med ett hälsofrämjande 
perspektiv – hälsofrämjande skola. Alla barn 
har rätt att lyckas i skolan och få bekräftelse i 
det de kan och är bra på. Vissa har mycket lätt 
för teoretiska ämnen, andra behöver mer stöd 
och alternativ pedagogik för att uppnå sina 
mål.

De flesta kommuner har som mål för sin 
skola att alla elever efter grundskolan ska vara 
godkända för fortsatta studier på gymnasiet 
och att alla efter gymnasiet ska vara förbered-
da för fortsatta studier eller för arbete.

Verkligheten ser annorlunda ut. Det finns 
kommuner där färre än 85 av 100 barn blir 
godkända efter grundskolan. I många gymna-
sieskolor är det 10-20 procent av eleverna som 
inte klarar sina studier.

Det finns barn och ungdomar som behöver 
alternativ pedagogik och annorlunda miljö i 
skolan för att lyckas. Det är något som kom-
munerna bör avsätta pengar för. Det blir vä-
sentligt dyrare att vänta och ”lösa problemen” 
för ungdomar som inte klarar gymnasieskolan 
och i många fall hamnar i arbetslöshet, en del 
också i sociala problem och kriminalitet. Ju 
tidigare vi är beredda att ta oss an dessa barns 
problem, desto mindre kostsamt blir det.

Barn med någon funktionsnedsättning är 
särskilt utsatta. De behöver liksom alla andra 
barn få sin chans att bli bäst i klassen.
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Skola för livet
Kommunpolitiker skapar i mycket hög grad 
de grundläggande förutsättningarna för hur 
det ska gå för barnen och ungdomarna i sko-
lan. Valet av skola är bara en av flera faktorer 
som påverkar deras möjligheter till utveckling. 
Som kommunpolitiker kan vi inte vara nöjda 
om inte så gott som 100 procent av grund-
skoleeleverna har godkända betyg och kan gå 
vidare till gymnasiet.

Lärartäthet, lärarkompetens, ledningens 
förmåga att driva och utveckla skolan spelar 
stor roll. Andra faktorer kan vara gruppstorlek 
och lokaltillgång. Det är frågor som i de flesta 
kommuner är budgetfrågor. Vi är ju beredda 
att investera omkring 1,5 miljoner SEK i varje 
barns framtid och hälsa under de 12 år de går 
i skolan. Då kan man tycka att någon sparad 
hundralapp om året inte skulle ha så stor bety-
delse, vare sig för skolans budget eller för ba-
lansen i kommunens ekonomi.

För föräldrar till barn i förskolan är barnens 
trygghet, barngruppens storlek och verksam-
hetens innehåll viktigast. Grundskoleföräldrar 
prioriterar personalens lämplighet, verksam-
hetens innehåll och resultat samt elevgruppens 
storlek.

Nu förändras skolan snabbt, av flera skäl. 
Ett är att samhället ställer nya krav på sko-
lans innehåll och resultat. Datavana och goda 
språkkunskaper hör, tillsammans med kun-
skaper i matematik, till det som är mest efter-
frågat på arbetsmarknaden. Därtill blir social 
kompetens allt viktigare.

Skolan förändras
Skolan förändras också därför att det tillkom-
mer ytterligare skolor. Cirka 11 procent av alla 

grundskoleelever går i friskola. Nya pedago-
giska upplägg är ett positivt inslag i den ut-
vecklingen. Villkoren för friskolorna har bör-
jat debatteras, men debatten måste också gälla 
ansvar och resultat.

Vi måste ha fokus på att alla elever ska få 
samma möjligheter i skolan. Vi vet att elev-
er med föräldrar som har förmåga att hjälpa 
sina barn med goda skolval och stödja dem i 
studierna lyckas bättre. Som politiker måste 
vi vara beredda att förstärka resurserna i sko-
lor där det finns elever med sämre socioeko-
nomiska förutsättningar. Det kan betyda fler 
lärare, mindre klasser och stödundervisning 
till exempel i modersmål. Läxfri skola eller 
läxläsning på schemat är ett par metoder för 
att stödja elever som inte får så mycket hjälp 
hemma.

Den nya skollagen, som gäller från och med 
läsåret 2011-12, understryker det kommuna-
la ansvaret både för barnens lärande, som är 
avgörande för hälsan och framtiden, och för 
barnens fysiska och psykiska hälsa.
Feriepraktik viktig förberedelse 
Arbete under ferierna ger viktig erfarenhet för 
ungdomar som senare ska ut på arbetsmark-
naden. Det anser SKL och driver därför på 
utvecklingen av fler platser för feriepraktik. 
Många unga har inga andra möjligheter att få 
feriejobb än dem som kommunen erbjuder. 

I ett antal kommuner och i några landsting/
regioner utmanar man näringslivet om att 
ordna lika många feriearbeten som kommu-
nen. Det är en utmaning som näringslivet 
brukar anta, om vi är ute i god tid.
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Ett nyttigt civilsamhälle
När vi vill skapa goda livsvillkor för medborg-
arna, har de frivilliga organisationerna – ci-
vilsamhället – en angelägen roll. Åtta av tio 
svenskar är någon gång i livet aktiva i frivilligt 
idéburet arbete. Just nu gör fem av tio ideella 
insatser minst 14 timmar i månaden. 

I detta ligger en stark kraft som spelar stor 
roll, inte minst för befolkningens hälsa, därför 
att 
•	 samhällseffekten	av	den	ideella	insatsen	har	

stor betydelse för många av de faktorer som 
medverkar till hälsa 

•	 de	som	är	engagerade	också	mår	bättre,	vil-
ket i sig är ett uttryck för god folkhälsa

Det finns alltid någon organisation att samver-
ka med när vi vill arbeta för något av de elva 
målområdena i folkhälsopolitiken. Också när 

vi tänker i ett arenaperspektiv – platser eller 
grupper som ska nås – finns ideella krafter 
som vill vara med. Tre bra exempel är organi-
sationer för funktionsnedsatta, för patienter 
med olika medicinska diagnoser och för äldre. 

Om vi väljer teman som mer fysisk aktivitet 
och bra kost, är det naturligt att samverka med 
idrottsrörelsen. Vill vi minska alkoholkon-
sumtionen och stödja nyktra levnadsvanor, är 
det naturligt att söka samverkan med nykter-
hetsrörelsen, som också har starka barn- och 
ungdomsförbund. Vi behöver inte leta särskilt 
länge, när vi vill ha kontakt med idéburna or-
ganisationer att samverka med. 

Samhällets fyra sfärer
Det finns många sätt att se på samhället. Ett 
sätt är att dela in det i fyra sfärer, som alla kan 
påverka folkhälsan.
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Affärs- och näringslivssfär
Den här sektorn måste ta hänsyn till kunder 
och anställda, och den kan spela stor roll för 
hur folkhälsan utvecklas. Utbudet av varor och 
tjänster kan påverka hälsan, liksom arbetsmil-
jön för de anställda. 

Offentlig eller gemensam sektor
Den offentliga sektorn svarar för allt vi äger 
gemensamt och kan påverka våra liv från vag-
gan till graven. Tillsammans är kommuner-
na, landstingen och staten landets överlägset 
största arbetsgivare. Därigenom har de infly-
tande över många människors livsvillkor. 

Inom denna samhällssfär fattas många beslut 
som påverkar både familjen, företagandet och 
arbetet i de frivilliga och ideella organisatio-
nerna.

Privat sfär
Många väljer idag att prioritera sina familjer. 
Man sätter barnen i fokus och satsar allt mer 
på sitt boende och på familjens fritidsintres-
sen. Därför har familjen fått ökad betydelse 
för vårt välbefinnande och vår hälsa. Samtidigt 
har samhället förändrats, och många lever inte 
längre i traditionella familjer. Antalet ensam-
hushåll ökar, och många barn lever med en-
dast en förälder.

Det är ett påtagligt folkhälsoproblem att vis-
sa barn har ett sämre liv både socialt och eko-
nomiskt, och att många lever under otrygga 
förhållanden med till exempel missbruk och 
psykisk sjukdom i familjen.

Frivillig eller ideell sektor
Aldrig tidigare har så många medborgare 
deltagit i frivilligt, ideellt, arbete som idag. Vi 
kan inte föreställa oss en vanlig arbetsvecka 
utan ett fungerande föreningsliv. En vecka 

utan facket, kyrkorna, idrottsrörelsen, aktivi-
teter för barn och äldre – då skulle samhället 
inte fungera. Den ideella sektorn tar sig an 
samhällsfunktioner som näringslivet eller 
den offentliga sektorn lämnar eller inte orkar 
med. Ofta är organisationer av olika slag också 
lämpliga för dessa ”nya” uppgifter.

Hela samhället samverkar
Alla dessa sektorer samverkar. När vi förtro-
endevalda ser på samhället, gör vi olika prio-
riteringar. Någon ser i första hand näringslivet 
och tar det som utgångspunkt för möjliga 
åtgärder, en annan ser mer till det offentligas 
ansvar och resurser. En tredje tror så starkt 
på familjen att det blir en ideologi, medan en 
fjärde menar att välfärden och hälsan i stort är 
beroende av en väl fungerande frivillig sektor. 
Detta är också politik.

 
En viktig sektor
Ofta förväntar vi oss att den offentliga sfären 
– den som vi brukar kalla samhället – ska ta 
hand om och lösa ett samhällsproblem. Andra 
gånger kan det vara näringslivet som ska vara 
motor, och vi hyser stor tilltro till näringslivs-
sfären. 

Den stora kraften till förnyelse ligger dock i 
den ideella sfären. De ideella aktörerna tar på 
sig samhällsuppgifter när de ser ett problem 
eller en möjlighet att påverka. Ofta agerar de 
tillsammans med familjesfären.

Den ideella sfären är viktig av flera skäl:
•	 Demokratin	behöver	röstbärare	i	de	orga-

nisationer som driver olika ideologiska och 
politiska frågor. 

•	 Samhället	är	i	hög	grad	beroende	av	det	
”kitt” i samhället som utgörs av idéburna 
organisationer. 

•	 Den	sociala	hållbarheten	behöver	en	stark	
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idéburen sektor.
•	 Engagemanget	gör	det	möjligt	för	många	att	

förbli friska. 

För kommuner och landsting/regioner gäller 
det att hitta och utveckla bra former för sam-
verkan med organisationslivet och det idébur-
na engagemanget. Tyvärr – eller kanske som 
tur är – finns det inget enkelt facit för hur man 
gör. Liksom alla kommuner är olika, ser också 
föreningslivet olika ut i varje kommun.

Men den kommun – och det gäller även 
landsting och regioner – som vill ha en god 
tillväxt, baserad på en frisk och aktiv befolk-
ning, måste lära sig att den idéburna sfären är 
lika viktig som ett utvecklat näringsliv och en 
stark offentlig sektor.

Medborgarnas röst
Kommunerna har ett stort ansvar för att ge 
medborgarna möjlighet att vara delaktiga i 
samhället. Detta kan ske på många olika sätt. 
Medborgarmöten, fokusgrupper och medbor-
garpaneler är några modeller för hur politiker 
arbetar. I de flesta kommuner har man nume-
ra också möjlighet att skicka in medborgarför-
slag per post eller via internet.

Möjligen skulle en mer aktiv dialog med 
föreningslivet kunna ersätta eller komplette-
ra sådana insatser. Nu finns också kommuner 
som satsar stort på sitt föreningsliv i aktiva di-
aloger. Genom föreningslivet kan de nå minst 
hälften av sina invånare.

Vad får det kosta?
Det mesta av det samhällsnyttiga arbete som 
utförs i idéburna organisationer är gratis och 
belastar inte kommunkassan. Men det behöver 
ändå vara möjligt att få bidrag till organisa-
tionens overheadkostnader – organisations-

bidrag – och för vissa organisationer också 
anläggningsstöd eller i princip gratis lokaler 
eller arenor.

Vissa verksamheter som kommunen priori-
terar, till exempel nyktra ungdomsdanser eller 
fysisk aktivitet för barn och äldre, behöver sti-
muleras med verksamhetsbidrag. Men det är 
viktigt att sådana bidrag inte blir så styrande 
att organisationerna ”tvingas” söka dem för att 
överleva ekonomiskt.

Folkbildningens organisationer, särskilt stu-
dieförbunden, är beroende av schablonbidrag 
som följer rekommendationerna från SKL. 
Omfattande statsbidrag och bidrag från lands-
ting/regioner kan tillföras verksamheter inom 
kommunen om det kommunala bidraget är bra.

Den kommun som vill stimulera vissa verk-
samheter eller inriktningar kan också erbjuda 
idéburna organisationer 
projektbidrag. Den typen 
av bidrag måste gå till pro-
jekt som organisationerna 
vill genomföra utöver sitt 
ordinarie arbete, och bi-
dragen får inte vara ett sätt 
att ”köpa” organisationer. 
Att bli fångade i projekt 
är lika främmande för de 
flesta ideella organisatio-
ner som att bli upphandlade av kommunen 
via olika former av anbudsförfarande.  
Kan inte köpas
Idéburna organisationer går inte att köpa. Var-
je organisation måste själv hitta sina uppgifter 
och utföra dem på sitt sätt. Däri ligger styrkan 
i det idéburna arbetet. En organisation måste 
alltid göra en avvägning mellan sina tre ”nyt-
tor”:

Medlemsnyttan är ett mått på vad organisa-
tionen är värd för sina medlemmar. Den varie-
rar mellan olika organisationer.

Det är viktigt att 
bjuda in organisa-
tionerna till folk-
hälsoarbetet på deras 
villkor och på tider 
då de ”har öppet”.
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Organisationsnyttan handlar om struktur, 
demokrati, hur arbetet är organiserat och hur 
man klarar ekonomin.

Samhällsnyttan beror på vad organisationen 
sysslar med. Idrottsföreningen har en typ av 
samhällsnytta, pensionärsorganisationen en 
annan. Idépolitiska organisationer som mil-
jörörelsen och nykterhetsrörelsen är nyttiga 
för samhället på ett annat sätt än humanitära 
organisationer som Röda Korset och Rädda 
Barnen eller självhjälpsorganisationer som 
länkföreningar och diabetesföreningar.

Varför arbetar vi frivilligt?
När hälften av alla svenskar arbetar ideellt, 
måste de ha starka motiv för detta. De satsar 
också mycket av sin fria tid. Bland de ideellt 
arbetande finns en dominans av medelålders 
välutbildade och välbetalda.

Enligt forskaren Johan von Essen vid Ersta 
Sköndals högskola kan det ideella arbetets 
drivkrafter beskrivas så här:
•	 Oavlönat – ideellt arbete kan inte ersättas 

med pengar
•	 Mottagarnytta – att vara nyttig för andra
•	 Frivilligt – man arbetar för att man själv vill
•	 Engagemang – det ideella arbetet är per-

sonligt
•	 Gemenskap – man lämnar anonymiteten

Siffror om sektorn
•	 Det	ideella	arbetet	utförs	till	90	procent	i	

organisationer.
•	 50	procent	av	befolkningen	gör	en	insats	

motsvarande i genomsnitt 14 timmar i mån-
aden.

•	 80	procent	deltar	någon	gång	i	livet	i	ideellt	
arbete. 

•	 Var	fjärde	svensk	har	ett	styrelseuppdrag.
•	 Det	ideella	arbetet	motsvarar	500	000	årsar-

beten om 1 800 timmar vardera.
•	 De	ideella	organisationerna	har	145	000	an-

ställda. 

Civilsamhället  
och goda livsvillkor
Ibland kallas den ideella sektorn också den so-
ciala ekonomin eller det civila samhället. Det 
är en sektor med en stark inneboende kraft – 
det ideella kapitalet eller medlemmarnas driv-
kraft.

Styrkan hos de ideella organisationerna, 
det civila samhället, är det vi brukar kalla det 
ideella kapitalet. Det kan sammanfattas som 
kraften i organisationernas idéer och det ide-
ella arbete som medlemmarna är beredda att 
investera i sin idé, helt utan betalning. Detta 
kan aldrig kommenderas fram, det kan bara 
inspireras. Det är organisationerna själva som 
avgör om de vill vara med. Samhället kan inte 
– och ska inte – styra en frivilligorganisation.

I det personliga engagemanget finns ytter-
ligare två viktiga saker. Som medlem ska jag 
uppleva ett mervärde av mitt engagemang 
och jag ska känna att den organisation som jag 
ger mitt engagemang ska ha den särart som 
tilltalar mig. Det är styrkan i mervärdet och 
särarten som attraherar mig när jag väljer att 
engagera mig i just den organisationen.

Samverkan måste alltid ske med utgångs-
punkt från författaren Birger Normans tes 
”Folkrörelseuppgifter får man inte, dem tar 
man sig”.

Folkbildningen och  
dess organisationer 
Den kanske starkaste medspelaren i ett lång-
siktigt folkhälsoarbete är folkbildningens 
organisationer, tio studieförbund och 150 
folkhögskolor. 107 folkhögskolor ägs av folkrö-
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relser, övriga 43 ägs och drivs av landsting och 
regioner. Läs mer om dem på www.folkhog-
skola.nu

Folkbildningsorganisationer i form av stu-
dieförbund, finns i alla landets kommuner. 
De har en fri ställning och stor integritet, och 
de har tillgång till ett omfattande nätverk av 
organisationer och personer. Mer om dem på 
www.studieforbunden.se

Folkbildningens organisationer uppfattas 
med rätta som mycket trovärdiga. Något som 
är mycket viktigt om man vill sända budskap 
som ska påverka både attityder och beteenden. 
De får varje år samhällsstöd med mer än 4 
miljarder SEK. Det mesta kommer från staten, 
men många landsting/regioner och kommu-
ner förstår också att värdera deras insatser. 

Ideologi som livsstil
I vissa organisationer har medlemmarna valt 
en levnadsvana som bygger på en ideologi. 
En del av dem kan upplevas som allt för enga-
gerade för sin sak, men det bör vara OK i ett 
samarbete. Det kan till exempel gälla nykteris-
ter som ser alkohol som praktiskt taget enda 
hotet mot folkhälsan eller veganer som är 
övertygade om att deras recept för renlevnad 
är enda vägen till hälsa. 

Ibland är det ju så med politiker också. Vissa 
tror bara på socialism, andra bara på mark-
nadskrafter. Men de flesta av oss som är po-
litiskt aktiva har det gemensamt att vi tror på 
demokrati och alla människors lika värde. 

Oväntade effekter
När man samverkar med frivilligorganisatio-
ner, händer alltid något oväntat. De kanske vill 
arbeta på ett annat sätt än vi och våra politiska 
organisationer. Och de får kanske andra ef-
fekter av sin medverkan än vi har räknat med. 
Deras insatser blir värdefullare om de får an-

vända sina metoder och söka sina sanningar. 
Då kan det ibland vara möjligt att nå effekter 
som man inte kunnat föreställa sig i den aka-
demiska folkhälsovärlden. Det ska vi ta vara 
på. Våga samarbeta och våga utmana!

Idéburen hälsa
Om vi hävdar att det är bra för enskilda och 
för samhället att människor arbetar ideellt, är 
det bra att kunna bevisa det, och det finns flera 
studier som bekräftar det som ”alla vet och 
känner”.

I studierna finns siffror som visar det idébur-
na arbetets betydelse för hälsan.
•	 Av	dem	som	mår mycket bra deltar 59 pro-

cent i ideellt arbete. 
•	 Av	dem	som	mår bra deltar 46 procent i 

ideellt arbete.
•	 Av	dem	som	mår dåligt är det bara 26 pro-

cent som deltar i ideellt arbete.
•	 Av	dem	som	mår dåligt är det 78 procent 

som aldrig gjort en ideell insats.

Tilliten till andra människor har stor betydelse 
för hälsan. Detta har också undersökts i rela-
tion till ideellt arbete:
•	 Av	dem som gör ideella insatser anser 51,4 

procent att man kan lita på de flesta, medan 
29,8 procent anser att man inte kan vara nog 
försiktig.

•	 Av	dem som aldrig gjort en ideell insats 
är det 42,2 procent som menar att man inte 
kan vara nog försiktig, medan 22,6 procent 
anser att man kan lita på de flesta.
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Hälsan hos unga äldre
Vi bör ha fokus på äldres hälsa, såväl av eko-
nomiska som av hälsomässiga skäl: 
•	 Vi	får	allt	fler	äldre	som	är	friska	och	pigga,	

och som är mycket intresserade av sin hälsa.
•	 Här	finns	stora	möjligheter	att	åstadkomma	

en positiv utveckling av både hälsa och livs-
kvalitet.

Vad kan man göra?
Aldrig tidigare har en så stor del av befolk-
ningen varit i åldern kring pensioneringen. 
De flesta av dem har dessutom hyfsad ekono-
mi och är relativt friska. Vi talar om en grupp 
svenskar som är födda mellan 1942 och 1954. 
Redan nu har en stor grupp bland dem blivit 
pensionärer. Den genomsnittliga pensionsål-
dern är idag cirka 62 år, även om många arbe-
tar till både 65 och 67 år.

Enligt ett gammalt talesätt motionerar man 
inte för att förbli ung, utan för att bli gammal. 
Det visar värdet av fysisk aktivitet. Vanan att 
röra på sig måste förstås finnas redan innan 
man slutar yrkesarbeta, liksom goda och ända-
målsenliga matvanor. Att äta rätt är inte alltid 
lätt, och det finns mycket som påverkar möj-
ligheterna. Ekonomin har betydelse, liksom 
vem/vilka man äter tillsammans med. De som 
lever ensamma har i allmänhet sämre matva-
nor än de som lever tillsammans med någon.

Därför är det viktigt att försöka få äldre, så 
unga som möjligt, att skaffa sig goda mat- och 
motionsvanor. Särskilt viktigt blir det att på-
verka dem som lever ensamma. 

Äldre
Vi hämtar lite impulser hos forskarna i Öster-
götland. De sammanfattar insatser för äldre så 
här:
•	 Öka	de	preventiva	insatserna	för	äldre	ge-

nom att främja äldres sociala kontakter, 
fysisk aktivitet m m. 

•	 Skapa	en	sammanhållen	
geriatrisk vårdprocess 
med ett holistiskt vård-
processperspektiv, där 
delprocesser som boen-
det, primärvården, spe-
cialistvården/geriatriska 
vården samverkar. 

•	 Identifiera	”verkligt	sjuka	
individer” genom att an-
vända Health Intelligence 
- en geriatrisk riskmodell.

•	 Utveckla	kvalitets-	och	processparametrar	
för att underlätta utveckling och styrning av 
vården.

•	 Sök	nya	funktionella	strukturer	som	binder	
samman äldre i eget boende med omsorg, 
primärvård och olika typer av specialist-
vård.

Ensamhet
Ensamhet är en ohälsofaktor som förstärks 
när man blir äldre. För många är det svårt att 
skaffa nya dagliga vanor efter pensionering-
en. Avsaknaden av arbetskamrater och socialt 
umgänge kan bli jobbig.  Folkhälsovetenska-
pen talar om behovet av sociala arenor och 
mötesplatser för människor. Det kan vara en 
uppgift för kommunen att arrangera såda-
na, men det är ännu bättre om de kan ordnas 
inom de idéburna organisationerna.

De traditionella folkrörelserna som idrotten, 
kyrkorna och nykterhetsrörelsen gör fortfa-
rande stora insatser på detta område. De kom-
pletterar	pensionärsorganisationerna,	PRO	
och	SPF	i	första	hand,	som	i	sin	tur	når	om-
kring hälften av alla pensionärer.

För att det ska ge stor effekt på hälsan hos 
”unga äldre” – 55-75 år – gäller det att enga-

Den klassiska devisen 
gäller fortfarande:  
Du motionerar inte 
för att bli ung utan 
för att bli gammal.
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gera så många som möjligt i så många sam-
manhang som möjligt. För den enskilde är 
det optimalt att delta i ett bra föreningsarbete, 
vara fysiskt aktiv i badhuset, på gymmet eller 
på golfbanan, träffa jämnåriga och laga mat 
och äta tillsammans med dem.

En kommun som vill bidra till detta ska sam-
arbeta med sina föreningar och studieförbund.

Varför ska man göra det?
Andelen äldre i befolkningen kommer att 
öka	snabbt	de	närmaste	decennierna.	Pen-
sionsbolagen räknar med att de som är 65 år 
nu kommer att leva mellan 20 och 24 år till. 
Det är förstås en glädjande utveckling, med 
en rad olika orsaker. Vi har blivit rikare (i 
genomsnitt), den tekniska utvecklingen har 
gått framåt, arbetsmiljön har förbättrats och 
sjukvården har gjort dramatiska framsteg. De 
flesta lever också bättre och har levnadsvanor 
som bidrar till god hälsa.

Den positiva utvecklingen får dock inte hin-
dra oss från att se utmaningarna i den de-
mografiska förändringen: fler blir äldre, och 
andelen äldre ökar i befolkningen. I takt med 
främst 40-talisternas pensionsavgångar ökar 
de svenska kommunernas försörjningsbörda i 
snabb takt.

Många kommuner kommer de närmaste 
åren att få en mycket tung försörjningsbörda 
på grund av en åldrande befolkning. Vi talar 
om en situation där färre som arbetar ska för-
sörja en ökande grupp som på grund av ålder 
står utanför arbetslivet.

Om 10-15 år räknar SCB med att omkring 
200 av landets 290 kommuner kommer att ha 
en försörjningskvot på 2,5 eller mera, det vill 
säga att varje arbetsför medborgare ska försör-
ja 2,5 personer inklusive sig själv.

Vad kostar det? 
Nu gäller det därför att 
inte passivt se på utan 
att se möjligheterna. 
Folkhälsoutmaningen 
ligger i att skjuta upp de 
negativa effekterna av 
ett naturligt åldrande i 
kommunens befolkning. 
Är	det	möjligt?	Kommer	
vi att ha råd? Det är bra 
frågor att ställa i den 
kommunala budgetpro-
cessen.

Vi ser två trender: 
•	 Allt	fler	blir	äldre	och	

kommer att behöva hemtjänst, sjukvård och 
vård- och omsorgsboende (äldreboende).

•	 Ju	äldre	vi	är	när	vi	bedöms	ha	dessa	behov,	
desto kortare tid behöver vi av naturliga skäl 
insatser från kommunen.

Om vi väljer att arbeta främjande och förebyg-
gande, får vi mycket goda effekter. De kostna-
der vi lägger ner kommer vi snart att få igen i 
form av minskat behov av bostadsanpassning, 
hälso- och sjukvård, hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende.

Lättast att mäta är kostnaden för äldrevår-
den. I en ”normalkommun” kostar den i ge-
nomsnitt omkring 200 000 SEK per person 
och år i hemtjänst, medan vård- och omsorgs-
boende kostar cirka 600 000 SEK per person 
och år.

Om vi har som ambition att minska anta-
let personer som har behov av hemtjänst och 
vård- och omsorgsboende, räcker det alltså 
med en person mindre i vardera kategorin för 
att vi ska ha 800 000 SEK att satsa på främjan-
de och förebyggande insatser! 

En sådan hälsofrämjande satsning kan 

För den enskilde är 
det optimalt att delta 
i ett bra förenings-
arbete, vara fysiskt 
aktiv i badhuset, på 
gymmet eller på 
golfbanan, träffa 
jämnåriga och laga 
och äta tillsammans 
med dem.
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räknas hem redan inom den aktuella treårs-
budgetens perspektiv. Ser ni satsningen som 
investering kan ni räkna hem den inom inves-
teringsbudgetens femårsperspektiv.

Vårdcentraler har nyckelroll
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är särskilt 
viktigt för de äldre. Vi brukar lite förenklat 
säga att 70 procent av all sjukvård används av 
dem	som	är	70	år	och	äldre.	Primärvården	
– vårdcentraler och hälsocentraler – brukar 
kallas första linjens sjukvård. Den har till upp-
gift inte bara att möta människor med lät-
tillgänglig sjukvård utan också att verka häl-
sofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Lätt tillgänglig sjukvård är bra för folkhälsan 
på två sätt:
•	 Vetskapen	om	att	vi	har	tillgång	till	bra	

sjukvård gör oss trygga och får oss att känna 
tillit.

•	 Tidiga	insatser	i	ett	sjukdomsförlopp	–	ti-
dig upptäckt av allvarliga sjudomar – är bra 
både för den person det gäller och för folk-
hälsan.

Enligt Vårdbarometern anser de flesta att de 
har tillgång till den vård de behöver. Förtroen-
det är större för sjukhusen, men väntetiderna 
till vårdcentralerna uppfattas som mer rimliga.

Åtta av tio anser att de har tillgång till den 
sjukvård de behöver. Av dem som uppger att 
deras hälsotillstånd är dåligt eller mycket då-
ligt är det dock två av tio som upplever att de 
inte har tillgång till den sjukvård de behöver, 
jämfört med endast 2 av 100 i befolkningen 
som helhet.

Nu börjar vi diskutera särskilda äldrevårds-
mottagningar,	ÄVC,	med	kompetens	för	äldre-
sjukvård, geriatrik. 

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar 
för dem som har hemsjukvård och för dem 

som bor på särskilda boenden för äldre, vård- 
och omsorgsboende. 
Satsa på äldres 
hälsa
Det är möjligt att göra 
stora folkhälsovinster 
genom att satsa på de 
äldres hälsa. Just nu 
råder ett slags ”demo-
grafisk andhämtnings-
paus”. Den stora ök-
ningen av antalet äldre 
kommer först i slutet 
av 2010-talet, då an-
talet personer över 80 
år börjar öka och når 
sitt maximum 2026 
då den stora gruppen 
födda 1946 fyller 80. 

Om vi vill minska trycket på hälso- och sjuk-
vården och äldreomsorgen, särskilt för dem 
som kommer att få behov av särskilt boende, 
gäller det att agera nu, när vi har en andhämt-
ningspaus och kan se den som en folkhäl-
somöjlighet.

Fakta
Fem funktions- 
nedsättningar:
1. Se
2. Höra
3. Röra sig
4. Tolka och förstå in-
formation
5. Allergi- 
framkallande aromer

Läs mer
www.handisam.se

Några möjligheter  
att påverka äldres hälsa
•	 Äldre	behöver	precis	som	yngre	finnas	

i sammanhang. Satsa därför på pensio-
närsorganisationer, studieförbund och 
andra organisationer där de äldre finns.

•	 Bedriv	ett	uppsökande arbete för att 
motverka passivitet och för att tidigt 
upptäcka ensamhet och dålig hälsa.

•	 Bra	mat	och	bra	motionsaktiviteter	är	
viktigt även när man blir äldre.

•	 Många	äldre	upplever	att	de	är	en	dis-
kriminerad grupp. Det må vara sant 
eller inte, men upplevelsen styr hälsan.  
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Insatser för att minska 
onödig ohälsa hos  
funktionsnedsatta
Det som är nödvändigt för 10 procent av med-
borgarna underlättar för 40 procent och är be-
kvämt för 100 procent. Ett bra sätt att beskriva 

frågan om funktions-
nedsättning och funk-
tionshinder. Funktions-
nedsättningen finns hos 
personen, medan funk-
tionshindret finns i sam-
hällsstrukturen och kan 
med andra ord åtgärdas 
med politiska medel. 

Hur stort är proble-
met?
•	Närmare	1,5	miljoner	
svenskar uppger att de 
har någon typ av funk-
tionsnedsättning. 
•	800	000	-	900	000	per-
soner har någon form av 
hjälpmedel. 
•	30	procent	av	dem	är	
under 65 år.
•	12	procent	av	samtliga	

funktionsnedsatta har de senaste fem åren 
upplevt någon form av diskriminering på 
grund av sin funktionsnedsättning.

•	 I	den	arbetsföra	befolkningen	(mellan	16	
och 64 år) är det 900 000 personer som har 
någon funktionsnedsättning, och av dem 
har sex av tio nedsatt arbetsförmåga. 

•	 I	gruppen	med	nedsatt	arbetsförmåga	har	
omkring hälften rörelsehinder. Drygt en av tio 
har astma, allergi eller annan överkänslighet.

Men omkring två tredjedelar av dem som 
har en funktionsnedsättning som påverkar 
arbetsförmågan ingår i arbetskraften.  
Personer	med	funktionsnedsättning	drabbas	

i högre grad än andra av sjukdom. Ofta därför 
att samhället är otillgängligt och att de inte 
har fått samma möjligheter som andra. För 
många börjar problemen redan i barndomen 
och leder till sämre 
skolresultat under 
ungdomsåren. Här 
grundläggs det 
som vi brukar kalla 
den onödiga ohäl-
san. 

Funktions- 
nedsättning
Den onödiga ohäl-
san är den ohälsa 
som beror på att 
samhället bygger in 
funktionshinder i 
miljön. Hinder som 
inte behöver finnas 
om vi politiker lär 
oss att se dem och att 
undanröja dem.

Bristande tillgäng-
lighet stänger ute 
personer med funk-
tionsnedsättning. 
De som påverkas är 
de som har svårig-
heter med (de fem 
kriterierna för funk-
tionsnedsättning):
•	 att	höra
•	 att	se	
•	 att	röra	sig

Fakta
Funktionsnedsätt-
ning innebär	nedsätt-
ning	av	fysisk,	psykisk,	
social	eller	intellektuell	
förmåga.	Funktions-
nedsättningen	är	indi-
viduell.
Funktionshinder	är	
hinder	i	miljön,	tjänsten	
eller	varan.	Hindren	
är	extra	kännbara	för	
personer	med	funk-
tionsnedsättning.	
Funktionshinder	är	
strukturella	och	kan	
tas	bort	genom	politis-
ka	beslut.

Visste du att...
•	 Var	femte	person	

i	Sverige	har	en	
funktionsnedsätt-
ning	som	påverkar	
det	dagliga	livet.	I	
många	situationer	
uppstår	hinder	som	
begränsar	livsvillko-
ren.

•	 En	av	fyra	perso-
ner	i	Sverige	lever	
med	psykisk	ohälsa.	
Negativa	attityder	
till	psykisk	sjukdom	
och	psykisk	funk-
tionsnedsättning	
skapar	många	hin-
der.

•	 Personer	med	funk-
tionsnedsättning	
upplever	elva	gånger	
oftare	än	den	övriga	
befolkningen	att	den	
egna	hälsan	är	dålig.	
(Källa:	FHI)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 INVESTERA INOM SEX OMRÅDEN



FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

89

•	 att	bearbeta,	tolka	och	förmedla	informa-
tion 

•	 att	tåla	vissa	ämnen

Nu har vi extra stor anledning att arbeta med 
dessa frågor och utgå från FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Utöver de rent humanitära per-
spektiven finns också möjlighet att tjäna eko-
nomiskt på ett långsiktigt arbete också inom 
detta område.

Funktionshinder 
Det finns tre faktorer som påverkar hälsan 
negativt hos personer med funktionsnedsätt-
ning: 
•	 Dålig	tillgänglighet	
•	 Dålig	ekonomi	
•	 Brist	på	delaktighet	och	inflytande	

Därför ska samhället utformas så att 
människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir delaktiga i samhället. Levnadsvill-
koren måste vara jämlika för flickor och poj-
kar, kvinnor och män med funktionsnedsätt-
ning. Vi ska ha en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund.

Tillgänglighet är uppdraget
Tillgängligheten har tre dimensioner: 

•	 Fysisk	miljö	
•	 Information		
•	 Varor,	tjänster	och	miljö

Särskilt gäller detta vid offentlig upphandling. 
I dagens samhälle växer kraven på att all in-
formation ska vara tillgänglig. Det gäller inte 
minst kommunal information och kommu-
nernas hemsidor.

Sjuk i onödan
Det har genomförts en omfattande studie av 
hälsan hos personer med funktionsnedsätt-
ning. Den heter Onödig ohälsa (på enkel 
svenska: Sjuk i onödan). Ur den studien häm-
tar vi tre slående resultat:
•	 Att	så	många	i	vårt	land	har	någon	funk-

tionsnedsättning
•	 Att	så	många	av	dessa	klassar	sin	hälsa	som	

dålig
•	 Att	så	stor	del	av	ohälsan	är	påverkbar	och	

alltså onödig

Förvånande är också att förekomsten av annan 
sjukdom är 11 gånger vanligare hos personer 
med funktionsnedsättning än hos andra. I stu-
dien uppger 22 procent att de har dålig hälsa, i 
befolkningen som helhet är det 2 procent. Stu-
dien bekräftar också att det finns stora sociala 
skillnader i hälsa också bland människor med 
funktionsnedsättning. Särskilt utsatta är de 
lågutbildade och de som har låg inkomst.

Brist på trygghet och socialt deltagande på-
verkar också hälsan i denna stora grupp. De 
saknar i högre grad än andra tillit, emotionellt 
och praktiskt stöd, och de har ett lägre socialt 
deltagande. De känner sig otrygga, de har of-
tare blivit kränkande bemötta, och de har upp-
levt mer hot om våld och mer psykiskt våld.

Studien har också tittat närmare på ”vanliga” 
orsaker till skillnad i hälsa. Den bekräftar att 
följande faktorer, som gäller oss alla, också i så 
hög grad påverkar hälsan hos människor med 
funktionsnedsättning:
•	 Delaktighet	och	inflytande
•	 Tillgång	till	kultur
•	 Arbete	och	arbetsförhållanden
•	 Uppväxtförhållanden
•	 Utbildning	och	utbildningsnivå
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•	 Ekonomi
•	 Tillgång	till	hälsofrämjande	aktiviteter
•	 Fysisk	miljö.

Är ohälsan onödig?
Svaret är ja. I varje fall till stor del. En del av 
ohälsan har självfallet ett direkt samband med 
funktionsnedsättningen, som ju i många fall 
beror på sjukdom eller skada.

Men så mycket som en tredjedel av ohälsan 
har andra orsaker, som inte går att koppla till 
funktionsnedsättningen, såsom ekonomisk 
otrygghet, diskriminering och brist på till-
gänglighet. Denna tredjedel är påverkbar med 
politiska	beslut.	På	sikt	är	det	dessutom	myck-
et god samhällsekonomi att fatta de besluten.
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Med fokus på alkohol
Alkoholproblem, vad beror de på och hur kan 
de lösas? Alkoholen är en del av den europe-
iska och svenska kulturen. Ingen annan del 
av världen har så mycket alkoholkonsumtion 
och alkoholskador i sin befolkning som de 
europeiska länderna. För några årtiondens 
sedan skilde sig alkoholkulturen mellan de 
nordeuropeiska länderna inklusive Sverige 
och Sydeuropa. Nu har det skett en utjämning 
i de flesta länderna. Hos oss har vi gått från att 
vara ett uttalat spritland till ett land där öl och 
vin dominerar. Det får både bra och dåliga 
konsekvenser. Att dricka ofta sliter på kroppen 
och leder lättare till skador och beroende. Att 
dricka mycket varje gång – för att bli berusad 
– leder till onödiga risktaganden och skador.

Alkoholnormen
Alkoholkulturen, eller snarare den alko-
holnorm som är förhärskande bland de flesta, 
och som visas upp som ”normal”, innebär att 
alkohol ska förekomma i alla tänkbara sam-
manhang. Fest och idrott, resor och semester, 
fira och sörja etc. 

Det finns starka motkrafter som värnar al-
koholnormen och som är beredda att satsa 
mycket pengar för att tjäna mycket mer. Ett 
exempel är vad som hände när det blev tillåtet 
att i ganska begränsade former göra reklam för 
alkohol. Då, i slutet av 1990-talet, omsatte den 
reklamen några tiotals miljoner om året. 2014 
passerade samma reklam 1,4 miljarder SEK.

Ett annat exempel var att när regeringen för 
något år sedan aviserade en skattehöjning med 
några få procent på alkohol, sänkte alkohol-
branschen sina försäljningspriser till System-
bolaget så att skattehöjningens effekter inte 
skulle nå konsumenterna.

Alkoholen en del av vår kultur
Alkoholen finns i vår kultur och vi måste leva 
med den. Det är en ganska vanlig inställning, 
och även om den förefaller passiv är den gan-
ska realistisk. Då följer frågeställningen: 
•	 Om	vi	vill	begränsa	de	negativa	effekterna	

av alkoholen, vilka åtgärder kan vi då vidta? 
•	 Om	vi	har	ett	investeringsperspektiv	på	

alkoholen är det svårt att göra de rätta insat-
serna, men det är mycket lönsamt.

Ingen annan företeelse, levnadsvana eller 
livsstil kostar samhället så mycket i form av 
försämrad samhällsekonomi eller så många 
förlorade levnadsår eller försämrar livet för 
så många som alkoholen.

Lönsamt och svårt
På	nationell	nivå	brukar	vi	beskriva	den	svens-
ka alkoholpolitiken som en sexstegsraket. Så 
här ser de olika stegen ut:
•	 Minska	efterfrågan
•	 Begränsa	tillgängligheten	
•	 Ålderskontroll
•	 Begränsa	det	enskilda	vinstintresset	som	

drivkraft för att öka försäljningen
•	 Reglerad	marknad
•	 Relativt	höga	priser	–	skatteinstrumentet

I ett europeiskt perspektiv har vi varit duktiga 
på att begränsa tillgängligheten (Systembo-
laget) och genom att i vart fall delvis reglera 
marknaden och hålla borta de värsta avarterna 
av enskilda vinstintressen.

Minska efterfrågan och upprätta ålderskon-
troll är något som behöver lyftas nu när det 
historiskt viktigaste redskapet – relativt höga 
priser och skattereglerade priser – inte längre 
verkar fungera. Alkoholpriserna har i relativa 
tal – i relation till den allmänna pris- och lö-
neutvecklingen – kraftigt släpat efter.
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Vad kan kommunen göra?
Åtgärder för att begränsa tillgänglighet och 
efterfrågan är kommunens möjligheter. Vi kan 
också göra en del för att begränsa vinstintres-
set genom att se till att de som kommunen i 
princip är tvungna att ge serveringstillstånd 
faktiskt sköter sin verksamhet enligt lagen.

Unga
Men mest kan vi göra för att unga människor 
inte ska börja dricka och att de om och när 
de börjar ska ha tillräckliga kunskaper om 
riskerna. Skolan, både grundskolan och gym-
nasieskolan, har enligt tillgänglig forskning 
medverkat till att allt färre ungdomar dricker. 
Tyvärr är det fortfarande en stor grupp unga, 
nästan lika många som vuxna, ca 20 procent, 
som dricker ofta och mycket och därför drar 
på sig skador.

Vuxna
Med fokus på insatser för att begränsa efterfrå-
gan kan kommunen göra en hel del också för 
vuxna. Tre arenor – platser – där insatser kan 
ske är:
•	 inom	föreningslivet,	som	kan	förutsättas	

vara alkoholfritt för att få låna arenor och 
lokaler eller få kommunalt bidrag

•	 i	arbetslivet,	där	kommunen	kan	samverka	
med andra arbetsgivare om främjande och 
förebyggande insatser för alla som har ett 
jobb, inklusive kommunens egna anställda

•	 ett	utbud	av	kultur-	och	nöjesaktiviteter	
som sker i alkoholfri miljö, inklusive säll-
skapsdans som numera allt oftare är nyktra 
tillställningar

Särskilt kostsamt för samhället ur alla perspek-
tiv, även ekonomiskt, är kostnaderna och effek-
terna av det så kallade riskdrickandet. Vi räknar 

med att ungefär en miljon människor, de flesta 
i arbetsför ålder, dricker så att det långsiktigt 
skadar dem och kortsiktigt medför problem för 
ekonomi, relationer, barn och arbete.

Äldre
Ingen annan grupp i samhället ökar just nu 
sin alkoholkonsumtion så mycket som en-
samstående lite äldre kvinnor. Ofta sedan de 
blivit änkor och ensamma men med tillräcklig 
ekonomi för att regelbundet köpa hem i första 
hand vin.

Här har kommunen, som vi beskriver i avsnit-
tet om äldre, stora möjligheter att arbeta främ-
jande för att upprätthålla en god hälsa och ”bota” 
ensamheten med andra medel än alkohol.

Kvinnor 
Alkoholvanorna bland kvinnor i Sverige har 
förändrats de senaste två decennierna. Enligt 
en långtidsstudie från Göteborg har kvinnors 
konsumtion ökat kraftigt de senaste 20 åren. 
90 procent av alla kvinnor dricker alkohol, 
och kvinnor dricker idag oftare och mer än ti-
digare. Det har blivit vanligare att dricka även 
mitt i veckan. Särskilt bland yngre kvinnor 
är också berusningsdrickande vanligt. Enligt 
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor dricker 
var tredje kvinna i åldern 16-29 år minst en 
gång i månaden så intensivt att de blir beru-
sade. I rapporten Drogutvecklingen i Sverige 
2014 redovisades statistik över självrapporte-
rad konsumtion. Statistiken visar att kvinnor 
dricker i genomsnitt nästan dubbelt så mycket 
alkohol idag som i början av 1990 talet. 
•	 2012	rapporterades	en	konsumtion	på	2,7	

liter ren alkohol per år mot 1,5 liter 1990.
•	 Kvinnor	dricker	i	medeltal	ungefär	hälften	

så mycket som män, men könsskillnaderna 
har minskat.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 INVESTERA INOM SEX OMRÅDEN



FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

93

•	 Drygt	var	tionde	kvinna	(12	procent)	har	
en alkoholkonsumtion som definieras som 
riskbruk.

•	 Könsskillnaderna	minskar	också	för	att	an-
delen män som riskdricker har minskat från 
23 procent 2004 till 19 procent 2013.

Kvinnor tål sämre
Kvinnor tål alkohol sämre än män. Det förkla-
ras av en rad faktorer, där lägre genomsnittlig 
kroppsvikt bara är en. När en man och en 
kvinna som har samma kroppsvikt dricker lika 
mycket, får kvinnan en högre koncentration al-
kohol i blodet. Det beror på faktorer som skill-
nader i fettvävnad och mängd vatten i kroppen, 
som i detta avseenden gynnar mannen. Kvin-
nor bryter också ner alkoholen långsammare 
än männen. Sammantaget betyder det att kvin-
nor både är känsligare för alkohol och lättare 
utvecklar beroende och andra skador.

Särskilda kvinnorisker
En liten grupp kvinnor fortsätter att dricka 
när de är gravida (ca 6 av 100) och utsätter sitt 
kommande barn för stora risker. 1-2 barn av 
1 000 kommer att födas med de svåraste for-
merna av fetalt alkoholsyndrom (FAS), medan 
mindre uttalade skador finns bland minst 10 
gånger så många. En del av de inlärningspro-
blem som upptäcks i förskola och grundskola 
anses härröra från mammors alkoholkonsum-
tion under graviditeten. Den ökar också risken 
för tidiga missfall, för tidig födsel och låg fö-
delsevikt.

Varför sker detta?
Varför ökar kvinnors alkoholkonsumtion, är 
en vanlig fråga. Det mest naturliga svaret är att 
skillnaderna mellan kvinnor och män mins-
kar på en rad områden, men det är inte en 

tillräckligt omfattande förklaring. Inte heller 
kvinnors förändrade ekonomiska ställning är 
förklaring nog.

Idag arbetar forskningen med två ytterligare 
antaganden: 
•	 Kvinnor	upplever	en	ökande	stress	och	

använder alkohol som ett hjälpmedel för att 
slappna av. 

•	 Kvinnor	behöver	ta	time-out	i	vardagen	och	
väljer att göra det med alkohol, antingen 
tillsammans med andra eller hemma i var-
dagen. 

Lönar det sig?
Enligt uträkningar som Missbruksutred-
ningen gjorde 2011 kostar det ”öppna och för 
samhället kända missbruket” ca 1 500 SEK 
per invånare i kommunen. Det betyder att en 
kommun med 30 000 invånare har en kostnad 
på 45 miljoner. Det är kostnader som mer eller 
mindre direkt märks i kommunkassan.

Totalt, om man gör en samhällsekonomisk 
kalkyl, kostar alkoholen minst 140 miljarder 
SEK om året för samhället, företagandet och 
de privata ekonomierna. En liten del av detta 
är kostnader för att köpa alkohol. De största 
kostnaderna är förlorad omsättning och dålig 
lönsamhet för företag och offentlig sektor.

Vad kan man bygga på?
När vi ska investera i att begränsa alko-

holkonsumtionen och minska kostnaderna, 
och självfallet förbättra levnadsvillkoren för 
många, är det i första hand två saker vi ska 
satsa på:
•	 Ta	vara	på	den	nyktra sfären. I vårt land är 

det närmare en miljon vuxna som anting-
en helt avstår från alkohol eller inte brukar 
dricka. De är ofta beredda att medverka i så-
dant som har betydelse när vi vill förändra 
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alkoholnormen. Ca 100 000 är organiserade 
i olika nykterhetsorganisationer.

•	 Personer	som	tar	ställning	för	nykterhet	
i särskilda situationer – situations- eller 
punktnykterhet brukar forskarna kalla det-
ta. Sådana exempel är att vi 
■  inte dricker när vi kör något fordon på 

vägen eller till sjöss 
■  inte dricker under graviditeten (kan ock-

så gälla mannen)
■ inte dricker i anslutning till arbete
■  inte dricker tillsammans med barn och 

ungdomar
■  inte bjuder våra eller andras ungdomar 

på alkohol innan de fyllt 18 år 

Vad måste kommunen göra?
I kommunerna har vi ansvar för till-
ståndsprövning av dem som vill servera alko-
hol på restaurang. Den svenska modellen vilar 
i detta sammanhang tungt på kommunerna. 
Med tanke på effekterna på folkhälsan och de 
sociala konsekvenserna kan det vara mycket 
effektivt och lönsamt för kommunerna att ta 
det ansvaret på allvar.

Alla kommuner behöver därför ha en alko-
holpolitik. Den kan med fördel samordnas 
med den övriga folkhälsopolitiken. I många 
kommuner finns personal som arbetar med 
folkhälsa – folkhälsostrateger, drogförebyggare 
och alkoholhandläggare. Dessa tre funktioner 
måste få i uppdrag att samverka för en bättre 
alkoholpolitik. Så är det inte i alla kommuner 
idag. Som politiker kan vi ställa frågor om hur 
de samverkar.

Utöver de personella resurserna har kom-
munpolitiken ett antal redskap.

Alkoholpolitiskt program
Kommunen behöver utarbeta ett alkoholpoli-

tiskt program som bör ha två perspektiv: 
•	 Ett	livscykelperspektiv: Vilka åldrar ska vi 

sätta fokus på?  Unga vuxna 16-29 år som 
har den högsta konsumtionen, eller de äldre 
åldersgrupperna där vi ser att den alkohol-
relaterade dödligheten ökar?

•	 Ett	arenaperspektiv: Det kan gälla alkohol-
fria miljöer, arbetet i skolan, med elever och 
föräldrar, och på arbetsplatser tillsammans 
med ledning och fackliga organisationer. 
Det kan också gälla krav på alkoholpolicy i 
de föreningar som söker kommunala bidrag 
eller regler för alkohol i kommunens lokaler 
eller på kommunalt ägda eller finansierade 
arenor.
Programmet	ska	också	ha	ett	främjande	per-

spektiv: bra fritidsverksamhet i alkohol- och 
drogfria miljöer, arbete som riktas till särskil-
da grupper, till exempel till ungdomar utanför 
både arbetsmarknaden och föreningslivet för 
att ge dem stöd att välja andra aktiviteter än 
att samlas kring alkohol.

I varje kommun finns en stor grupp som 
har alkoholproblem. Kring dem behövs olika 
insatser, till exempel stöd till deras barn och 
möjligheter att komma till rätta med ett risk-
drickande innan det resulterar i beroende eller 
missbruk. De som är alkoholberoende och 
missbrukare, både de som fungerar i samhället 
och de som är mer eller mindre utslagna, be-
höver också fångas in, både i programmet och 
i verksamma åtgärder.

Insatser på det här området påverkar såväl 
folkhälsan som kommunens kostnader.

Riktlinjer för serveringsfrågor
Det alkoholpolitiska programmet ska inne-
hålla eller kompletteras med riktlinjer för 
serveringsfrågor.	Även	om	serveringsverksam-
heten ”bara” handlar om 10 procent av alko-
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holkonsumtionen, är det viktigt att den regle-
ras. Det finns tre motiv för detta: 
•	 Alkoholens	tillgänglighet	påverkas	i	mycket	

hög grad av hur många serveringstillstånd 
det finns i kommunen och om serveringen 
verkligen följer den lagstiftning som ska 
skydda medborgarna från riskfyllt drickan-
de.

•	 Restauranger	och	andra	serveringsställen	
påverkar i stor utsträckning trender och 
tendenser i alkoholkonsumtionen, och 
marknadsföring av alkohol har starkt infly-
tande på konsumtionen.

•	 De	som	dricker	ofta	på	restaurang,	särskilt	
de som är ute sent på natten, är en grupp 
personer som antingen har ett alkoholbero-
ende utan att vara socialt utslagna eller har 
ett riskfyllt drickande.

Offentlig plats
Alkoholkonsumtion på offentliga platser är 
också ett ordningsproblem som måste hante-
ras. I de flesta kommuners lokala ordnings-
stadga framgår det var alkoholkonsumtion 
är förbjuden. Det finns motiv för att hålla all 
parkmark och alla ”torg” och mötesplatser fria 
från alkohol.

Tillsynsplan
Kommunen har huvudansvaret för tillsyn och 
ska enligt lagen varje år redovisa en tillsyns-
plan. Redovisningen ska göras till länsstyrel-
sen, som har ansvar för tillsynen över kom-
munernas arbete med serveringstillstånd och 
tillsyn av restauranger.

Det är av största vikt att kommunerna är 
aktiva i sin tillsyn och att den bedrivs kontinu-
erligt. I tillsynsarbetet ska polisen, räddnings-
tjänsten, miljöförvaltningen, skattemyndighe-
ten och kronofogden medverka.

Folkhälsoprogram
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete har fokus 
på alkohol och andra droger, liksom på tobak, 
dopning och överdrivet spelande. Folkhäl-
soplanen är ju inriktad på att främja hälsa och 
förebygga ohälsa. Andra insatser mot alkoho-
lens skadeverkningar gäller ofta personer som 
har sociala eller psykiska problem till följd av 
sin alkoholkonsumtion.

Kommunen som myndighet
Kommunen har ett stort myndighetsansvar 
när det gäller alkoholen. Det är kommunen 
som bedömer om ett tillstånd ska beviljas, om 
personer i företaget uppfyller krav på lämp-
lighet, och om de har kunskap om lagar och 
regler. Med andra ord om de har förmåga att 
sköta serveringen så att gäster inte kommer 
till skada eller så att serveringen inte skapar 
olägenheter. Kommunen prövar och medde-
lar serveringstillstånd samt utövar tillsyn och 
beslutar om ett tillstånd ska dras in. 

Lagen är tydlig i fråga om att kommunen en-
dast får bevilja serveringstillstånd om den som 
söker tillstånd uppfyller kraven i lagen. Kom-
munen ska återkalla tillståndet om tillstånds-
havaren inte längre uppfyller kraven. 

De som försökt stoppa eller återkalla till-
stånd har insett att om ett kommunalt beslut 
överklagas krävs att kommunen har mycket 
”på fötterna” för att få rätt. Ibland visar det 
sig att förvaltningsrätt och kammarrätt gör 
en annan bedömning. Kommuner är ibland 
rädda för negativ publicitet och backar för den 
allmänna opinionen i stället för att få saken 
prövad i högre instans.

Om vi i kommunerna har kunniga tjänste-
män, ett genomtänkt alkoholpolitiskt program 
och genomarbetade riktlinjer, ökar möjlig-
heten att få rätt i domstol. Men det är också 
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av stor vikt att vi i kommunen vågar klaga till 
högre instans när vi anser att en dom är fel. 
För att få till stånd en rättspraxis ska ett ärende 
prövas i högre instanser och bli vägledande för 
framtida bedömningar.

Som politiker behöver du inte kunna detal-
jerna i detta arbete. Med en kompetent alko-
holhandläggare får du bra underlag och kan 
driva frågorna. Be om information och följ 
utvecklingen noga! 

Tillsynsansvaret
Kommunen ska tillsammans med polisen 
ansvara för den direkta tillsynen i kommunen. 
Länsstyrelserna utövar tillsyn över hur kom-
munerna sköter detta uppdrag. Tillsynen sköts 
av tjänstemän, och resultaten ska rapporteras 
till ansvarig nämnd. 

Kommunen kan samarbeta med andra kom-
muner i handläggning av serveringstillstånd 
och tillsyn, men den kan inte lägga ut ansvar 
som innehåller myndighetsutövning på nå-
gon annan. Länsstyrelserna kan också välja att 
stödja kommunerna i deras arbete med både 
alkohol och tobak.

Alla som har fått tillstånd att servera alko-
hol har gjort ett antal långtgående åtaganden 
som de måste följa. Om de inte rättar sig efter 
reglerna, ska tillståndet återkallas. Det kan 
ske direkt, om problemen eller underlåtelser-
na är stora. Vid mindre överträdelser kan de 
få en erinran eller, vid upprepade förseelser, 
en varning. Tillståndshavaren måste rätta till 
felen, och om han eller hon inte gör det, ska en 
återkallelse övervägas. Som politiker gör du ett 
lika stort fel om du blundar för förseelser mot 
alkohollagen som om du blundar för till exem-
pel ett miljöbrott.

Utbildning
Det är av största vikt att kommunens tjänste-

män har god kompetens för att sköta i många 
fall svåra utredningar som ska ligga till grund 
för	politiska	beslut.	Även	vi	politiker	som	är	
beslutsfattare kan behöva fördjupa oss i dessa 
frågor. En kommun med en medveten alko-
hol- och serveringspolitik ser till att den som 
får ett serveringstillstånd har rätt kunskap och 
att han/hon visar att personalen kan sköta 
verksamheten enligt bestämmelserna i alko-
hollagen. Kommunen kan erbjuda dem som 
hanterar tillstånd (både handläggare och krö-
gare) och också personalen på serveringsstäl-
len information och utbildning i ansvarsfull 
alkoholhantering. 

Narkotika och läkemedel 
Det är alltid svårt att beräkna omfattningen av 
missbruket av läkemedel och narkotikaklas-
sade preparat. Många använder medlen sällan 
och kan inte identifieras som missbrukare, och 
dessutom finns ett stort mörkertal.

En uppskattning som det finns rimlig upp-
slutning kring är att cirka 65 000 personer 
i Sverige kan betraktas som läkemedelsbe-
roende. Till det kommer de som då och då 
missbrukar ett eller flera läkemedel. Det före-
kommer också överförskrivning av läkemedel 
i första hand till äldre. Landsting och kommu-
ner arbetar med läkemedelsgenomgångar för 
att komma till rätta med detta. 

Enligt samma beräkningar finns det cirka  
30 000 narkomaner i landet. Till grund för 
dessa siffror ligger ett antal mycket kvalificera-
de studier som pågått under årtionden. De vi-
sar på en långsam ökning. Den beror framför 
allt på att överlevnaden för narkomaner ökar, 
medan nyrekryteringen ligger relativt stilla.

Begreppet narkotika är en sammanfattande 
juridisk beteckning för ett antal droger som 
är förbjudna i lag och som varken får innehas 
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eller brukas.
Narkotikan är ett stort hälsoproblem. Den är 

också ett angeläget socialpolitiskt problem. En 
stor grupp människor får sina liv förstörda av 
att bruka – missbruka – narkotika. 

Till det mest oroande hör den ökande före-
komsten av droger som cannabis och kokain i 
nöjesmiljöer, och att det är alltför lätt att köpa 
olika typer av designade droger via internet.

En oroande utveckling är att droger blivit lät-
ta att köpa via internetbaserade verksamheter, 
något som lite oegentligt kallats ”nätdroger”. 
Det är särskilt cannabisliknande preparat som 
säljs under samlingsnamnet Spice. 

Orsaken till missbruket är ofta sådant som vi 
brukar kalla bristande psykosociala resurser, 
såsom lågt självförtroende, tunna sociala nät-
verk (ensamhet) och sociala problem. Något 
som ofta föregår både att man prövar och att 
man fastnar i missbruk och beroende. 
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Tobaksfrågan är politisk 
Trots en långsam minskning i befolkningen 
under senaste decennierna är rökning fortfa-
rande den enskilt största orsaken till ohälsa 
och för tidig död. Årligen insjuknar 100 000 
och avlider 12 000 svenskar av sin rökning. 
Ytterligare några hundra bedöms avlida av 
andras rökning. Daglig rökning uppges av 10 
procent av befolkningen, lika många röker 
då och då. Någon markant könsskillnad ses 
inte längre, däremot är rökningen 2-3 gånger 
vanligare i mer utsatta samhällsgrupper, vilket 
bidrar till den ojämlika ohälsan i samhället.

Tobaksrökningen är ur medicinsk, social, 
miljömässig, etisk och samhällsekonomisk 
synvinkel oacceptabel. Allt fler länder bestäm-
mer sig därför för att med olika åtgärder mins-
ka användningen av de produkter som under 
det senaste århundradet dödat fler individer 
än världskrig och farsoter tillsammans – sex 
miljoner människor varje år. Denna hälsokata-
strof har startats och underhållits av en global 
tobaksindustri som – trots samhällets ökande 
insikt om tobaksbrukets effekter – förhindrat, 
förminskat och försenat åtgärder ägnade att 
långsiktigt minska bruket.

WHO har genom sin Tobakskonvention 
(2003) försett medlemsländerna med en bred 
strategi med åtgärder som erfarenhetsmässigt 
visat sig minska tobaksbruket och därmed för-
bättra folkhälsan. Sverige ratificerade Tobaks-
konventionen 2005, men det politiska intresset 
för att genomföra dess förpliktelser har varit 
svagt. En del av åtgärderna kräver nya poli-
tiska beslut medan andra, som till exempel 
ett tillgängligt och professionellt rökavvänj-
ningsstöd, redan borde vara effektuerade i alla 
landsting. 

Ett perspektivskifte 
Några länder har tagit initiativ till en ytterliga-
re skärpning av den förebyggande strategin ge-
nom att precisera ett måldatum då tobaksrök-
ning ska ha minskat till ”noll eller nära noll”. 
Exempel på sådana länder är Nya Zeeland, 
vars politiska ambition är att vara ”praktiskt 
taget” rökfritt år 2025, Irland (2025), Skottland 
(2034) och Finland (2030). Denna strategi, 
som fått namnet Tobacco Endgame, innebär 
ett perspektivskifte som bidrar till ett ökat 
fokus på implementeringen av Tobakskonven-
tionens kraftfulla åtgärder. I Sverige har fri-
villigorganisationer, ledda av Tobaksfakta, en 
oberoende tankesmedja och dess medlemsor-
ganisationer (www.tobaksfakta.se), föreslagit 
en svensk version – Tobacco Endgame Rök-
fritt Sverige 2025. Fokus ligger i första hand på 
den dödande cigarrettrökningen. Det förebyg-
gande arbetet för att minska användningen av 
snus, vattenpipa och e-cigaretter ska fortsätta 
parallellt men får ha sin egen tidtabell.      

Förslaget innebär att regeringen inom inne-
varande mandatperiod (2014-2017) fattar ett 
principbeslut om ett måldatum (förslagsvis år 
2025) då rökning ska ha minskat till mindre än 
fem procent i den vuxna befolkningen. Denna 
målsättning bedöms som realistisk förutsatt 
att den åtföljande handlingsplanen omfattar 
implementering av Tobakskonventionens bre-
da åtgärder.

Bred opinionsbildning nödvändig
Tre av fyra rökare uppger att de vill komma ur 
sitt beroende. Inga föräldrar vill att deras barn 
ska börja röka eller snusa. Opinionsundersök-
ningar visar att en majoritet av svenska folket 
vill ha ökade begränsningar av tobaksindu-
strins marknadsföring och ökat skydd mot 
passiv rökning. 

Erfarenheten från de senaste decennierna är 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 INVESTERA INOM SEX OMRÅDEN



FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

99

dock skrämmande. Med hjälp av gigantiska 
resurser tillämpar tillverkare, marknadsföra-
re och handel demonstrativt sin strategi att 
förhindra, förminska och försena samhällets 
försök att införa ett begränsande regelverk till 
skydd för sina medborgares hälsa. Industrins 
försåtliga argument om frihet, njutning etc. 
färgar debatten tillsammans med enskilda de-
battörers nikotinberoende som beskrivs som 
”ett medvetet och fritt val”.         

Det är lätt att förstå att politiska församlingar 
kan känna tveksamhet inför att fatta ett beslut 
som utmanar denna massiva påverkan. För att 
ett beslut ska bli möjligt krävs därför en stark 
opinion från många samhällssektorer.                                                                                                                               

Därför ska Tobacco Endgame Rökfritt 
Sverige 2025 i detta stadium ses som ett opi-
nionsbildningsprojekt för att nå ett så starkt 
stöd som krävs för ett politiskt beslut.

Regeringen har i februari 2015 beslutat om 
utredning av några av de åtgärder som ingår 
i Tobakskonventionens arsenal. I detta sam-
manhang har regeringen också uttryckt ett 
intresse för endgame-tanken – med utgångs-
punkt i regeringsförklaringens ambition att 
”sluta påverkbara hälsoklyftor inom en ge-
neration”. Trots detta kommer det rimligtvis 
att krävas ett mycket starkt stöd för att få till 
stånd ett beslut. 
På	nationell	nivå	har	i	december	2015	ett	90-

tal organisationer ställt sig bakom tanken på 
en endgame-strategi. De flesta är inte oväntat 
verksamma inom hälso- och sjukvården – se 
www.tobaksfakta.se. Mobiliseringen av stöd-
jande organisationer i alla samhällssektorer 
fortsätter.

Sveriges landsting/regioner och kommuner 
bär en stor ekonomisk börda av rökningens 
effekter. 

Det bör därför ligga ett betydande egenin-

tresse i att uppmuntra ett regeringsbeslut om 
en nationell endgame-strategi. För ett sådant 
regionalt/lokalt beslut kan anges flera lika vik-
tiga skäl – som dessutom hänger ihop:
•	 För	att	långsiktigt	bidra	till	att	minska	in-

vånarnas rökvanor och rökrelaterade sjuk-
domar samt åtföljande vårdinsatser och 
kostnader.

•	 För	att	genom	sitt	eget	beslut	påverka	beslut	
i SKL och därigenom öka stödet för ett re-
geringsbeslut om en endgame-strategi. Ett 
nationellt beslut är för övrigt avgörande för 
framgång med det regionala/lokala förebyg-
gande arbetet.

•	 För	att	det	egna	landstinget/den	egna	regi-
onen och kommunen ska vara förberedda 
den dag ett nationellt beslut kommer – och 
då inte behöva riskera att detta uppfattas 
som ett besvärande beslut ”uppifrån”.

•	 För	att	implementera	Tobakskonventionen	
– särskilt de inslag som är tillämpbara på 
regional nivå.

Tobakskonventionen
Tobakskonventionen – världens första folk-
hälsokonvention och hur den kan stimulera 
det tobaksförebyggande arbetet i Sverige.  To-
bakskonventionen, Rapport 2009:04 Statens 
Folkhälsoinstitut – kan laddas ned på följande 
länk: Tobakskonventionen  

Tobakskonventionens mål
Målet för denna konvention och dess proto-
koll är ”att skydda nuvarande och framtida 
generationer från de förödande hälsomässiga, 
sociala, miljömässiga och ekonomiska konse-
kvenserna av tobaksbruk och exponering för 
tobaksrök, genom att tillhandahålla en ram för 
parternas genomförande av tobakskontrollåt-
gärder på nationell, regional och internationell 
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nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska 
tobaksbruket och exponeringen för tobaks-
rök”.

Vägledande principer (art 4): 
•	 Informera	varje	person	om	hälsokonsekven-

serna av tobaksbruk
•	 Mobilisera	starkt	politiskt	engagemang
•	 Stödja	allsidiga	åtgärder	på	flera	områden	

och samordna dessa
•	 Förhindra	att	människor	börja	använda	to-

bak (i alla former!) och att de exponeras för 
tobaksrök

•	 Ta	hänsyn	till	sociokulturella	och	könsspe-
cifika aspekter i utformningen av åtgärderna 
för tobakskontroll

•	 Inkludera	det	civila	samhället	i	arbetet	

Allmänna skyldigheter (art 5):
•	 Utveckla	multisektoriella	nationella	stra-

tegier, planer och program i enlighet med 
konventionen

•	 Inrätta	och	finansiera	en	stark	nationell	
samordnande funktion för arbetet

•	 Inför	effektiv	lagstiftning	för	att	minska	to-
baksbruket

•	 Skydda	folkhälsopolitiken	från	påverkan	av	
kommersiella och andra krafter inom to-
baksindustrin

•	 Samarbeta	internationellt	för	att	uppnå	kon-
ventionens mål

•	 Ta	fram	finansiella	resurser	för	att	genomfö-
ra konventionen 

Åtgärder för att minska efterfrågan:
•	 Kontinuerlig	prishöjning	(över	index)
•	 Skydd	mot	exponering	för	tobaksrök
•	 Reglering	av	innehåll,	information,	förpack-

ning, märkning, reklam, marknadsföring, 
sponsring

•	 Utbildning,	information,	allmän	upplysning

•	 Tobaksavvänjning
Åtgärder för att minska tillgången till tobak:
•	 Olaglig	handel
•	 Försäljning	till	och	av	minderåriga
•	 Stöd	till	ekonomiskt	bärkraftiga	alternativa	

verksamheter

Våra egna insatser
Den viktiga frågan för kommuner, landsting 
och regioner blir därför:
•	 Vad	är	politiskt	möjligt	att	göra	genom	egna	

beslut, till exempel rökfria zoner i samhället 
och insatser för den egna personalen och 
för sina brukare och besökare?

•	 Insatser	direkt	i	verksamheten	kan	vara	
rökavvänjningserbjudanden till personal, 
elever och brukare.

•	 Ska	politiker	i	kommuner,	landsting	och	
regioner delta aktivt i opinionsbildningen?
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FOLKHÄLSA ÄR POLITIK 
Detta är vår idéskrift Folkhälsa är politik – eller politik för en jämlikare hälsa. Den 
är skriven av en politiker och vänder sig till andra folkhälsointresserade politiker i 
kommuner och landsting/regioner.

Befolkningens hälsa på samhällsnivå – folkhälsan – påverkas av en rad faktorer, 
och de flesta av dem har en politisk dimension. Det finns stora skillnader i hälsa 
mellan olika grupper, olika miljöer och olika geografiska områden. 

Folkhälsa handlar om goda och likvärdiga livsvillkor för hela befolkningen, och att 
de skillnader som finns ska vara så små som möjligt. Om livsvillkoren försämras för 
vissa grupper, försämras folkhälsan. Både samhället och individer har ett ansvar för 
hälsan.

Vi talar ofta om ohälsans direkta orsaker, men rör oss då på en ganska ytlig nivå. 
Det är viktigt att också våga tala om vad som är ”orsakernas orsak”, till exempel de 
bakomliggande skillnaderna i samhället.

Vissa grupper har mindre goda livsvillkor. I folkhälsoarbetet måste vi ha extra 
fokus på grupper som arbetslösa, lågutbildade, invandrade och personer med funk-
tionsnedsättning. Barn i de här grupperna behöver också uppmärksammas, liksom 
gruppen ensamstående kvinnor med barn.

Skolan är central för folkhälsan. Ingen annan faktor har så stor betydelse för in-
dividers hälsa som skolresultaten. De avgör i de flesta fall vilket arbete och vilken 
försörjning man får, något som i sin tur påverkar hälsan.

En god folkhälsa bidra till en bättre samhällsekonomi. Det finns samband mellan 
en god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet, 
arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa. En frisk befolkning är billigare 
för välfärdssystemet och ökar förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla en 
god och rättvis välfärd.

Alla politiker vill ha ett hållbart samhälle. Vi har blivit bättre på ekologisk hållbar-
het och klimatsmarta lösningar, och vi är bra på ekonomisk hållbarhet och på att 
hantera medborgarnas pengar. Men vi har långt kvar när det gäller social hållbarhet 
och en jämlik hälsa. 

Vi ser allt oftare sambanden mellan sociala förhållanden för individer eller grup-
per och deras eller hela samhällets hälsa – folkhälsan. Skillnaderna i levnadsförhål-
landen mellan olika grupper har ökat, och det medför risker för hälsan.
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