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tillbaka till start VÅRT KONCEPT
I Metodboken beskrivs några olika sätt att arbeta med Folkhälsa är politik. Vi 
beskriver målgrupper och användningsområden och olika arbetssätt som vi 
har idéer om och erfarenheter av.

Till genomförandet finns också:
Färdiga kursprogram och mallar, Power Point-bilder, videostöd och två stu-

dieplaner som kan laddas hem av dem som ska genomföra utbildning tillsam-
mans med SFFF och NBV. 

LOKALT PROGRAM
Vi anpassar aktiviteter i form av utbildningar/kurser och studiecirklar efter era 
lokala förutsättningar. Vi lämnar ett förslag om hur ni kan genomföra aktivi-
teterna och anpassa innehållet i kurserna efter lokala och regionala förutsätt-
ningar.

Vi har som pedagogisk idé dialog och samtal. Det styr våra kursupplägg och 
våra studiecirklar. Vårt arbete och vår samverkan med studieförbundet NBV, 
som är politiskt obundet, ger er goda möjligheter till lokal anpassning.

KONTAKT
Kontakta oss på jan.linde@folkhalsoarbete.se eller läs mer om NBV på www.
nbv.se eller om SFFF på www.folkhalsoarbete.se. 

När ni börjar planera aktiviteter kring Folkhälsa är politik får ni en kontakt-
person hos NBV och en hos SFFF.

Det är NBV som fakturerar era kostnader enligt den ekonomiplanering som 
görs före genomförandet av utbildningen.

Ring oss för förslag och kostnadsförslag, 070-588 65 84.

RÄTT PRIS
Våra erbjudanden är mycket prisvärda, eftersom vi medverkar till självkost-
nadspris och  dessutom har stöd från Folkhälsomyndigheten och samarbetar 
med studieförbundet NBV.

 

ETT UTBILDNINGS- OCH STUDIE-
MATERIAL 
Folkhälsa är politik är ett studie- och utbildningsmaterial för politiker. Till 
varje avsnitt finns en studieplan, några öppna frågor som inspiration, anting-
en när du läser själv eller när ni är några som läser tillsammans, kanske i en 
organiserad studiecirkel. Studieplanen kan du hämta på SFFF:s eller NBV:s 
hemsida.

Idéskriften bildar underlag för politikerutbildningar kring folkhälsa som 
politiskt uppdrag. När du laddat ner en utbildnings- och studieplan från nätet, 
kan du också få kontaktuppgifter till alla som ingår i projektet.

För politiker...
I idéskriften har vi valt att vända oss till politiker. Vi gör det för att markera att 
innehållet berör politiker som har ett gemensamt ansvar för folkhälsan, obe-
roende av vilket politiskt parti de företräder. 

Det politiska ansvaret för folkhälsan är delat mellan de olika samhällsni-
våerna. Vår folkhälsominister 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 och bygger 
på den organisation och det samarbete som redan finns mellan kommunerna 
och landstingen/regionerna. Vår erfarenhet är att det ser olika ut i olika delar 
av landet. 
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Vi tror att också de idéburna organisationerna inom den idéburna sfären/

civilsamhället och delar av näringslivet kan ha avgörande betydelse för befolk-
ningens 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 fler 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 självfal-
let är viktiga aktörer i folkhälsoarbetet.

Vi tror att vårt utbildningsmaterial kan fungera i kurser enbart för tjänste-
män, särskilt om någon av utbildarna också är tjänsteman.

Högskola och universitet
Vi deltar också allt oftare med vårt koncept i olika kurser inom högskolan. 
Det är 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 utbildnings- och studiematerial som 
ska fungera i olika sammanhang:

•	 En timmes introduktion i kommunstyrelsen, landstings- eller regionstyrel-
sen samt i andra nämnder och styrelser som har ett uttalat folkhälsoansvar

•	 Endagskurser för politiker. De kan också omformas till en tvådagarskurs 
med internat.

•	 Studiecirkel för minst sex sammankomster
•	 Politiska samtal vid tre olika tillfällen med i några fall olika deltagare
•	 Utbildning för tjänstemän inom kommunen eller landstinget/regionen

Sök dig fram genom de olika avsnitten med stöd av din politiska nyfikenhet!
Svensk Förening För Folkhälsoarbete – www.folkhalsoarbete.se, 070-5886584 

– och studieförbundet NBV – www.nbv.se – kan hjälpa till att organisera utbild-
ningarna och skaffa föreläsare eller cirkelledare. 

Materialet finns i tre varianter: 
•	 ett	för	att	läsa	i	läsplatta
•	 ett	för	att	kopiera	i	färg	
•	 det	kan	också	köpas	i	tryckt	form	för	80	SEK/st	plus	frakt

Det är tillåtet att utan kostnad spara hem enstaka ex av materialet för egen 
läsning. 

Vill du ha det digitala materialet för studiecirkel- eller utbildningsverk-
samhet betalar du 40 SEK per ex till SFFF:s plusgirokonto 42 99 44-2 (organi-
sationsnummer 866601-9362). Ange gärna att beloppet avser ”Folkhälsa är 
politik – digital”. 

Om du ordnar en politikerutbildning i form av en kurs eller en studiecirkel, 
köper du det digitala materialet för max 2 000 SEK per utbildningstillfälle, 
oberoende av gruppens storlek. 
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Strukturen i idéskriften är enkel:

 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 politiker, är idéskriften upp-
byggd i fem delar. 

2. Vad vet vi om befolkningens hälsa?
I nästa del sammanfattar vi viktiga fakta om folkhälsa som politikområden. 
Svensk Förening 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 folkhälsan. Med andra ord om våra 
drivkrafter 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 politiska åtagandet kring folkhälsa, det vill säga om vårt politiska 
beteende. 

5. Investera i ett jämlikt samhälle
Med utgångspunkt i de resonemang och slutsatser som arbetats fram inom 
Östgötakommissionen 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 mer jämlik hälsa i befolkningen.
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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 
tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Hemsida: www.folkhalsoarbete.se 

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) bidrar till utgivningen och 
svarar för den studieplan som utarbetats till detta studie- och utbildningsma-
terial. Hemsida: www.nbv.se  

NBV är, som nykterhetsrörelsens studieförbund, politiskt och religiöst neu-
tralt.

Utgivningen sker inom ramen för ett projekt som fått stöd från Folkhäl-
somyndigheten.

Textbearbetning: Eva Åhlström/Nordord
Grafisk form: Mårten Gudmundhs/Impacta
©Jan Linde och Svensk Förening För Folkhälsoarbete

Detta är tredje upplagan av Folkhälsa är politik. 
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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 po-
litiska uppdrag i Landstinget Skaraborg (folkhälsa och primärvård) och inom 
Västra Götalandsregionen (folkhälsa, hälso- och sjukvård samt folkhögskola).

Jan är ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF). Sedan 2002 
har han haft huvudansvar för att utbilda kommun- och landstings-/regionpo-
litiker i samverkan med Statens Folkhälsoinstitut och Folkhälsomyndigheten 
samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid 
Linköpings universitet, har medverkat till att idéskriftens innehåll håller en 
god vetenskaplig nivå. Margareta är ordförande i Östgötakommissionen och 
nationell samordnare för Svenska WHO-nätverket för hälsofrämjande sjukhus.

Lisbet Omberg har bidragit till texten med extra fokus på landstings-/regi-
onala frågor. Lisbet är samhälls- och folkhälsovetare med lång erfarenhet av 
strategiskt folkhälsoarbete, främst inom stat, landsting och kommuner. Hon 
var med och utvecklade glesbygdsforskningen i Vilhelmina och Hälsoäventy-
ret Oasen i Vara. Idag är Lisbet verksam inom Region Örebro och knuten till 
regional utveckling.

Eva Järliden är folkhälsovetare med lång erfarenhet av strategiskt folkhälso-
arbete inom kommunal förvaltning, men också inom landsting och frivillig 
sektor. Hon är engagerad 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 grundtexten om tobak, är medicinsk och 
tobakspolitisk expert. Ett engagemang han bygger på sin erfarenhet som lung-
läkare. Göran är drivande inom nätverket Tobaksfakta. 

Bidrag till textens utformning har också lämnats av Jonas Frykman och Elisa-
beth Skoog från SKL samt Erland Holmberg från Folkhälsomyndigheten
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VIDEOPRODUKTER FÖR  
ATT STÖDJA AKTIVITETERNA
1. VARFÖR UTBILDA POLITIKER? 
Samtal mellan personer som medverkat i materialet. Tema: Varför är det viktigt 
att utbilda politiker kring folkhälsa som politikområde?

2. TRE FÖRELÄSNINGAR
Tre 40 minuters föreläsningar som introduktion till i första hand Tre politiska 
samtal.
1. Befolkningens hälsa vårt politiska uppdrag/Vad vet vi om befolkningens 

hälsa?
2. Vad vill vi göra för jämlikare hälsa/Vad ska vi göra för folkhälsan?
3.  Investera i ett jämlikt samhälle/Investera inom sex områden.

De som samverkar med NBV och SFFF kan utan kostnad ladda hem detta 
material.

POWER POINT-BILDER
Följande stöd för introduktioner – Power Point-bilder – finns att ladda hem 
från NBVs respektive SFFFs hemsidor. 
1 Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag
2 Vad vet vi om befolkningens hälsa?
3 Vad vill vi göra för jämlikare hälsa?
4 Vad ska vi göra åt folkhälsan?
5 Investera i ett jämlikt samhälle
6 Investeringar inom sex områden

De som samverkar med NBV och SFFF kan ladda hem dessa bilder inom ra-
men för den överenskommelse som träffats.

PRISLISTA
Folkhälsa är politik
Vad kostar utbildningsmaterialet /idéskriften Folkhälsa är politik?
•	 Att	ladda	ner	och	kopiera	kostar	40	SEK/ex	förutom	era	kopierings- 

kostnader
•	 Att	ladda	ner	till	läsplatta	kostar	40	SEK/ex
•	 Tryckta	böcker	kostar	80	SEK/ex	plus	paketporto	(ca	300	SEK	för	20	ex)	

En förutsättning för att ladda hem dessa produkter är att överenskommelse 
har träffats med NBV eller SFFF. 

Den som planerar en kurs eller studiecirkel tillsammans med NBV och SFFF 
har inom ramen 2 000 SEK tillgång till dessa produkter. Då ingår upp till 20 
tryckta böcker, Yttrligare ex faktureras liksom porto.

Medverkan
Pedagoger från SFFF och NBV medverkar gärna i era utbildnings- och cirkel-
aktiviteter för 600 SEK per timme inklusive förberedelser, restid och genom-
förande. NBV fakturerar dessa timmar och svarar för att skatter och sociala 
avgifter blir inbetalade. Reskostnad och eventuell kostnad för övernattning 
faktureras av NBV. 
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I KOMMUNSTYRELSEN    
Vi erbjuder en timmes introduktion av Folkhälsa är politik. Vi gör det därför att 
folkhälsofrågor ibland upplevs som för ”smala” och kanske lite svårgripbara. 
Kanske känns de också svåra därför att de berör så många områden av verk-
samheten. 

Vi vill ställa frågan: Hur blir befolkningens hälsa en viktig strategisk fråga? 
För att lyfta den frågan är vi beredda att delta under en timmes introduktion 

bland Era ledande politiker i kommunstyrelsen eller motsvarande i landsting 
och regioner. Målgruppen kan vara kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen 
eller regionstyrelsen, folkhälso- eller välfärdsråd och ordförande/vice ordfö-
rande i styrelser och nämnder.

SYFTET
Syftet är att introducera materialet och väcka intresse för ett djupare arbete i 
form av en endagskurs eller något annat i vårt program, kanske en studiecir-
kel.

MATERIAL
Vår bok Folkhälsa är politik, som nu ges ut för tredje gången, förnyad och i 
digital form, ger en enkel och heltäckande bild av folkhälsoarbetet. Folkhälsa 
är politik finns för läsplatta eller kopiering men också som tryckt bok. Den 
innehåller ca 100 sidor i färg.

Informationstimmen bygger på kursbokens avsnitt Befolkningens hälsa 
är vårt politiska uppdrag. Det avsnittet sammanfattar varför folkhälsa är ett 
viktigt politikområde.

Introduktionen kan med fördel läggas in som ett utbildningsmoment i ett 
ordinarie styrelse- eller nämndmöte.

UPPDRAGSUTBILDNING
Introduktionen arrangeras så att kommunen/landstinget/regionen betalar 
NBV som tillsammans med SFFF svarar för att det finns en kompetent förelä-
sare.  

ENDAGSKURS
Endagskurser har under flera år varit vår viktigaste utbildningsaktivitet. Vi har 
under de två senaste mandatperioderna genomfört utbildningar i ett stort 
antal kommuner. Om ni är intresserade kan ni läsa om vilka kommuner som 
haft utbildning tillsammans med oss mellan 2011 och 2015. Vi har prioriterat 
endagskurser eftersom vi fått bra utvärderingar från kommunerna och i flera 
kommuner fått komma tillbaka under varje mandatperiod.  

MÅLGRUPP
Målgruppen brukar vi beskriva som ledande politiker. I en kommun är det 
kommunstyrelsen, nämnd- och styrelseordföranden/vice ordföranden samt 
de som har folkhälsa eller välfärdsfrågor i sitt politiska uppdrag. 

Grupperna kan variera mellan 12 och 30 personer. Större grupper fungerar 
inte bra, eftersom vi tillämpar en mycket aktiv dialogpedagogik med fokus på 
gruppsamtal.

Om det finns intresse i kommunen för att inbjuda regionpolitiker, brukar 
resultatet bli bra. Vi brukar också låta regionala och kommunala folkhälso-
medarbetare medverka med fakta om befolkningens hälsa på kommunal och 
regional nivå.
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Ett kursprogram brukar se ut ungefär så här. Den samlade föreläsningstiden är 
ca 120 minuter, och lika mycket tid används för gruppsamtal och samtal till-
sammans med hela gruppen. Alla som deltar i utbildningen kommer till tals, 
och som regel får vi trivsamma samtal.

08:00 Välkommen och introduktion
08:20-10:20  Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag   

Vad vet vi om befolkningens hälsa?
10:20 Förmiddagskaffe
10:40-12:40 Vad vill vi göra för jämlikare hälsa?   
 Vad ska vi göra åt folkhälsan?
12:40 Lunch
13:30-15:30 Investera i ett jämlikt samhälle 
 Investeringar inom sex områden
15:30-16:00 Summering och avslutning

Programmet bygger på kursboken. Före kursen bör alla deltagare ha tagit del 
av avsnittet Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag.

PEDAGOGIK
Varje avsnitt på 2 timmar/120 minuter är uppdelat i tre delar. 40 minuters fö-
reläsning (fakta), 40 minuters samtal i smågrupper för dialog (reflektion) och 
40 minuters avslutande samtal i hela gruppen (konsensus).

Till varje avsnitt finns tre öppna frågor för samtalet i smågrupper.

9 exempel på frågor att samtala kring:

Samtal 1
1) När hälsan ska bli mera jämlikt fördelad vad är då viktigast? Minska skill-

naderna mellan grupper, mellan olika miljöer eller mellan geografiska 
områden?

2) Kan vi påverka folkhälsan med politiska beslut? Vad anser ni? Ska vi i så fall 
ha politiskt fokus på individen eller på samhällsnivå?  

3) Hur ser ni på sambanden mellan livsvillkor, levnadsförhållanden och lev-
nadsvanor? Måste vi acceptera att sociala gradienter påverkar hälsan? 

Samtal 2
4) Generellt främjande insatser är både effektivast och billigast. Varför är det så?
5) Ett strategiskt folkhälsoarbete börjar i en kartläggning och en analys som 

delas av alla. Är det möjligt att skapa partipolitik av en gemensam sanning?
6) Utvärdera och omvärdera är nyckelord i ett lyckat folkhälsoarbete. Hur ser 

ni på politisk uppföljning och folkhälsorevision?

Samtal 3
7) Vad är möjligt att åstadkomma med politiska beslut? Om allt vore möjligt 

och tillräckliga ekonomiska resurser ställdes till förfogande, vad skulle du/
ni vilja rekommendera? 

8) Hur ska vi arbeta med folkhälsofrågorna för att integrera den ideella sek-
torn och näringslivet?

9) Ohälsan kostar mycket pengar. Hur kan vi ”flytta pengar” fån ohälsans 
konton till främjande och förebyggande insatser?

GENOMFÖRANDE
SFFF och NBV tillhandahåller föreläsare och kursmaterial. Arrangören svarar 
för lokaler, mat med mera. Kursen kan arrangeras som annan folkbildning/
workshop om deltagandet är fritt och frivilligt. Är det en obligatorisk aktivitet 
genomförs den som uppdragsutbildning.
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TVÅDAGARSKURS 
Vill man fördjupa sig ytterligare, det vill säga ha lite mer tid för samtalet, 
brukar vi rekommendera en internatkurs på två dagar. Det ger möjlighet att 
samverka med kringliggande kommuner eller kommuner ni brukar jämföra er 
med. Ofta genomförs dessa kurser som arrangemang dit landstinget/regionen 
bjuder in dels egna politiker, dels politiker från andra kommuner i länet.

MÅLGRUPP
Vi ser målgruppen som ledande politiker från en eller flera kommuner, 
landstinget/regionen med flera. Detta förutsätter internat i någon form. Ofta 
förlägger vi denna typ av kurser till folkhögskolor eller andra institutioner där 
deltagarna kommer nära varandra utan att ge avkall på boendestandard eller 
mat och faciliteter för utbildning som till exempel teknisk utrustning.

KURSPROGRAM
Kursprogrammet är så utformat att två timmar ägnas åt varje kapitel i boken, 
kombinerat med ett trivsamt kvällsarrangemang som till exempel kan vara ett 
kulturprogram eller en musiktävling. Samvaron och meningsutbytet är också 
viktiga. 

Dag 1
10:00 Introduktion och presentation
10:30-12:30 Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag
12:30 Lunch
13:30-15:30 Vad vet vi om befolkningens hälsa?
15:30 Eftermiddagskaffe
16:00-18:00 Vad vill vi göra för jämlikare hälsa?
18:30 Middag
Kulturinslag

Dag 2
08:30-10:30 Vad ska vi göra åt folkhälsan?
10:30 Förmiddagskaffe
11:00-13:00 Investera i ett jämlikt samhälle
13:00 Lunch
14:00-16:00 Investeringar inom sex områden
16:00 Avslutning

Programmet bygger på kursboken. Före kursen bör alla deltagare ha tagit del 
av avsnittet Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag.

PEDAGOGIK
Varje avsnitt är uppdelat i tre delar. 40 minuters föreläsning (fakta), 40 minu-
ters samtal i smågrupper för dialog (reflektion) och 40 minuters avslutande 
samtal i hela gruppen (konsensus).

Till varje avsnitt finns tre öppna frågor för samtalet i smågrupper.

Sex tillfällen och 18 förslag till frågor att samtala kring:

Samtal 1
1. När hälsan ska bli mera jämlikt fördelad vad är då viktigast? Minska skill-

naderna mellan grupper, mellan olika miljöer eller mellan geografiska 
områden?

2. Om resultaten i skolan långsiktigt avgör enskildas och gruppers hälsa, 
hur kan vi då acceptera att bara 8 av 10 grundskoleelever lyckas få gym-
nasiebehörighet?
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3. Vad anser ni kommer först (hönan eller ägget-fråga) en god samhällsut-

veckling eller en frisk befolkning?

Samtal 2
4. Kan vi påverka folkhälsan med politiska beslut? Vad anser ni? Ska vi i så 

fall ha politiskt fokus på individen eller på samhällsnivå?  
5. Hur ser ni på sambanden mellan livsvillkor, levnadsförhållanden och 

levnadsvanor? Måste vi acceptera att sociala gradienter påverkar hälsan? 
6. Vilka politiska beslut (både förr och i mer modern tid) anser ni har påver-

kat den ökande medellivslängden? Vilka av dessa beslut är kommun- eller 
landstings-/regionbeslut?

Samtal 3
7. Vad ska vi prioritera på lång respektive kort sikt när det gäller barn, unga 

och grundskola i relation till äldre, fritid, hemtjänst och äldrevård?
8. Generellt främjande insatser är både effektivast och billigast. Varför är det 

så?
9. Vad är den viktigaste lärdomen av preventionsparadoxen?

Samtal 4
10. Hur ser ni på tilliten i samhället? Ökar den eller minskar den enligt era 

erfarenheter? På vilket sätt har det betydelse för hälsan?
11. Ett strategiskt folkhälsoarbete börjar i en kartläggning och en analys som 

delas av alla. Är det möjligt att skapa partipolitik av en gemensam san-
ning?

12. Utvärdera och omvärdera är nyckelord i ett lyckat folkhälsoarbete. Hur 
ser ni på politisk uppföljning och folkhälsorevision?

Samtal 5
13. Kan man investera bort effekterna av till exempel ”barnfattigdom” och 

effekten av att barn ärver sina föräldrars sociala problem? I så fall hur?
14. Vad är möjligt att åstadkomma med politiska beslut? Om allt vore möjligt 

och tillräckliga ekonomiska resurser ställdes till förfogande, vad skulle 
du/ni vilja rekommendera? 

15. Samtala om bilden på sidan 74, och värdera frågorna om individens eget 
ansvar för den egna hälsan i relation till samhällets ansvar att skapa för-
utsättningar.

Samtal 6
16. Hur ska vi arbeta med folkhälsofrågorna för att integrera den ideella sek-

torn och näringslivet?
17. Landstinget/regionen har stora kostnader för den alkoholrelaterade sjuk-

ligheten och skadorna. Hur kan vi arbeta främjande och förebyggande 
med dessa frågor?

18. Ohälsan kostar mycket pengar. Hur kan vi ”flytta pengar” från ohälsans 
konton till främjande och förebyggande insatser?

GENOMFÖRANDE
SFFF och NBV tillhandahåller föreläsare och kursmaterial. Arrangören sva-
rar för internat, lokaler, mat med mera. Kursen arrangeras som annan folk-
bildning om deltagandet är fritt och frivilligt. Är det en obligatorisk aktivitet 
genomförs den som uppdragsutbildning.
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- för minst sex sammankomster
Studiecirkeln är en beprövad metod som kan anpassas efter de flesta yttre 
omständigheter. Vi ser möjligheten att bjuda in alla med politiska uppdrag i 
kommunen och är intresserade av folkhälso- och välfärdsfrågor till cirkeln. 
Cirkelträffar kan samordnas och ha introduktionsdelar tillsammans och ge-
nomföras på tider som passar deltagarna.

Studiecirkeln bygger på kursboken. Före kursen bör alla deltagare ha tillgång 
till boken. 

Studiecirkeln förutsätter sex träffar om vardera 3 x 45 minuter. Till varje 
avsnitt finns det ett antal samtalsfrågor att välja mellan. Dessa frågor hittar du 
i studieplanen.

MATERIAL
SFFF och NBV tillhandahåller kursmaterial och utbildar studiecirkelledare. 
Arrangören svarar för lokaler med mera.

Sammankomsterna
1. Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag
2. Vad vet vi om befolkningens hälsa?
3. Vad vill vi göra för jämlikare hälsa?
4. Vad ska vi göra åt folkhälsan?
5. Investera i ett jämlikt samhälle
6. Investeringar inom sex områden

Det finns också idéer om hur cirkeln kan gå vidare och arbeta mer handgrip-
ligt med den egna verksamhetens utmaningar.

PEDAGOGIK
En studiecirkel mår bra av att ha mellan fem och sju deltagare inklusive cirkel-
ledaren. Om fler vill vara med, kan man dubblera och starta flera cirklar.

Till studiecirkeln finns en mera omfattande studieplan med ett större antal 
frågor för att berika samtalet. 

Utbildningen kan arrangeras som en studiecirkel om deltagandet är fritt och 
frivilligt, även om det utgår sammanträdesarvode och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Anställda kan delta på arbetstid om de inte är beordrade eller 
aktiviteten är obligatorisk. I annat fall får utbildningen genomföras som upp-
dragsutbildning utan bidrag.

En studieplan finns att tillgå via den lokala NBV-avdelningen. Studieplanen 
innehåller pedagogiska tips och samtalsfrågor. Om studieplanen ska användas 
i ett annat studieförbund än NBV krävs tillstånd.

 

POLITISKA SAMTAL 
Ibland kan det vara svårt att avsätta en hel dag till utbildning, och det kan 
vara lättare att bjuda in eller kalla till flera olika tillfällen. Deltagarna kan vara 
desamma, men det kan också vara olika deltagare på de olika träffarna. Det 
politiska samtalet om Folkhälsa är politik arrangeras vid tre träffar om minst 
120 minuter. Vi rekommenderar dock 145 minuter (3 x 45 minuter) om ni vill 
genomföra aktiviteten som studiecirkel. 

Samtalen bygger på kursboken. Före första träffen bör alla deltagare ha tagit 
del av avsnittet Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag. Efterhand kan 
de sedan ”läsa in sig” på kommande avsnitt.

Varje träff är uppdelat i tre delar. 40-45 minuters föreläsning (fakta), 40-45 
minuters samtal i smågrupper för dialog (reflektion) och 40-45 minuters av-
slutande samtal i hela gruppen (koncensus).
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Den pedagogiska idén går ut på att alla ska komma till tals. Därför delas den 
tillgängliga tiden i tre lika stora delar (40-45 minuter för varje del).

Introduktion och fakta utgör den inledande delen. Syftet är att alla ska ha 
samma bild av det som ska diskuteras och idén är att ÖKA KUNSKAPEN. In-
troduktionen får inte hålla på längre än en tredjedel av tiden.

Den andra delen är smågrupper och syftet är DIALOG. Storleken på gruppen 
bör vara mellan fyra och sex personer. En deltagare utses (rullande så alla får 
en tydlig roll) för att leda samtalet och en för att redovisa gruppens synpunkter 
när grupperna återsamlas. Ledarens viktigaste uppgift är att se till att alla får 
komma till tals, och den som redovisar ska rapportera vad gruppen är ense 
om, inte repetera sina egna svar på frågorna. Samtalet i smågrupper är viktigt 
eftersom det är här alla blir hörda.

Det allra viktigaste är den avslutande återsamlingen i helgrupp där alla 
gruppers svar presenteras och diskuteras. Låt en grupp börja svara, och låt 
sedan de övriga grupperna komplettera. När ni kommer till nästa fråga, får en 
ny grupp börja svara. När det finns sex frågor kan man rimligen inte ha mer 
än sex smågrupper. Syftet är att nå KONSENSUS – inte om lösningen men om 
problemet.

PEDAGOGIK
Kom ihåg att den viktigaste kunskapen ”sitter runt bordet”. Det betyder att den 
som leder samtalet måste visa respekt för allas olika kunskaper och värdering-
ar.

Till varje träff finns ett antal öppna frågor för samtalet i smågrupper. Du kan 
välja de frågor som du vill prioritera eller ge olika smågrupper olika frågor att 
diskutera.

SFFF och NBV tillhandahåller föreläsare, cirkelledare och kursmaterial. Ar-
rangören svarar för lokaler med mera.

TRÄFF ETT
Träff ett handlar om avsnitten Befolkningens hälsa är vårt politiska uppdrag 
och Vad vet vi om befolkningens hälsa?

TRÄFF TVÅ
Träff två behandlar de två kapitlen Vad vill vi göra för jämlikare hälsa? och Vad 
ska vi göra åt folkhälsan?

TRÄFF TRE
Detta sista och tredje träffen ägnar vi åt avsnitten Investera i ett jämlikt sam-
hälle och Investeringar inom sex områden. Nu är gruppen, om den har i stort 
samma sammansättning, i den situationen att de flesta har läst på hemma. 
Det kan räcka med en kort presentation innan smågrupperna börjar sina 
samtal.

ALLMÄNT
Detta kan vara ett alternativ till både endagskurs och studiecirkel. De politiska 
samtalen kan arrangeras som studiecirkel om deltagandet är fritt och frivilligt, 
även om det utgår sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst. Anställda kan delta på arbetstid om de inte är beordrade eller att 
aktiviteten är obligatorisk. I annat fall får samtalen genomföras som uppdrags-
utbildning utan bidrag.

En särskild studieplan finns att tillgå via den lokala NBV-avdelningen som 
upptar pedagogiska tips och samtalsfrågor. Om studieplanen ska användas i 
ett annat studieförbund än NBV krävs tillstånd.
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Under de år som vi arrangerat utbildningar kring Folkhälsa är politik (sedan 
2002) har frågan om tjänstemännens utbildning aktualiserats. Detta brukar 
resultera i att några tjänstemän ”sitter med” på politikerkurserna eller att vi 
genomför hel- eller halvdagskurser för enbart tjänstemän.

Under perioden 2016-2018 avser vi att i samverkan med kommuner, kom-
munförbund eller landsting/regioner inbjuda till länsvisa kurser för ledande 
tjänstemän.

MÅLGRUPP
Vi kommer då att utgå från Folkhälsa är politik eftersom det är de kunskaper 
som vi lär ut till politikerna. Fördelarna med att ha kurser med tjänstemän 
från flera kommuner är i första hand två:

•	 Fokus på tjänstemannarollen
•	 Samverkan och utbyte med närliggande kommuner

PEDAGOGIK
Vi rekommenderar i första hand heldagskurs för tjänstemän från minst två 
eller tre kommuner. Poängen med samverkan över kommungränser, kanske 
alla kommuner i ett landsting/region, är utbytet mellan kommuner och att 
grupperna annars skulle bli lite för små.

Vi kan också genomföra aktiviteter med samma upplägg som Politiska sam-
tal om Folkhälsa är politik eller som en studiecirkel med sex träffar, men då 
troligen för en eller några närliggande kommuner. Den totala utbildningstiden 
bör vara 6-8 timmar och innehålla dialogformer.

ALLMÄNT
Annan folkbildning och studiecirkelverksamhet kan tillämpas även om man 
deltar på arbetstid, under förutsättning att deltagandet är frivilligt. Annars får 
aktiviteterna genomföras som uppdragsutbildning.
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För att NBV ska kunna organisera verksamhet för politiker och kommunala 
tjänstemän är det viktigt att det finns klara gränser mellan då ena sidan folk-
bildningsverksamhet – studiecirklar och annan folkbildning – och därför är 
bidragsberättigat och å andra sidan uppdragsutbildning som man inte kan få 
bidrag för. 

Här följer en redovisning av vad som avgör den gränsdragningen. Allt som inte 
uppfyller kraven för statsbidrag kan genomföras som uppdragsutbildning. Det 
är ett utdrag och en sammanfattning ur NBV:s kvalitetskriterier.

ANSVAR OCH ANORDNARROLL 
Ansvaret som anordnare av statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet 
har NBV:s avdelningar. Medlemsorganisationer och samverkande organisa-
tioner, enskilda grupper eller föreningar kan inte vara lokala anordnare av 
folkbildningsverksamhet som erhåller statsbidrag genom studieförbunden, 
men de kan initiera verksamhet som genomförs i samverkan med NBV. Svensk 
Förening För Folkhälsoarbete har ett samverkansavtal med NBV som omfattar 
hela landet.

Bidraget ska användas till kostnader som är direkt förbundna med verksam-
heten.

INFORMATIONSANSVAR 
För att tydliggöra NBV:s roll som anordnare av folkbildningsverksamhet ska 
NBV:s namn finnas med i inbjudan till och genomförande av all verksamhet. 

NBV bör också ta emot anmälningarna till verksamheten för att kunna ge 
svar på frågor, förvissa sig om att deltagandet är fritt och frivilligt och infor-
mera deltagarna om vilket studieförbund som är anordnare. För enkelhetens 
skull kan en kommun göra en ”gruppanmälan” till utbildningen.

PEDAGOGISKT ANSVAR 
I anordnarrollen ligger också ett pedagogiskt ansvar. All studiecirkel- och 
annan folkbildningsverksamhet inom NBV bör ha utbildade, och godkända 
ledare. Godkännandet görs av respektive NBV-avdelning. 

En godkänd ledare ska ha kunskap om NBV:s verksamhetsidé, folkbildning-
ens idé och särart samt om folkbildningens pedagogik och förmåga att arbeta 
utifrån denna.

Vidare ska ledare för cirkel- och annan folkbildningsverksamhet ha förut-
sättningar att leda verksamheten, men detta behöver inte förutsätta att ledar-
en har expertkunskaper i det aktuella ämnet. 

I det pedagogiska ansvaret ligger också att ansvara för att studiematerial och 
studieplan finns tillgängligt.

EKONOMISKT/ADMINISTRATIVT  
OCH TILLSYNSANSVAR
NBV är som mottagare av bidrag ansvariga för att bidragen används i enlighet 
med de syften som bidragsgivarna lagt fast. Folkbildningsbidraget får endast 
användas till kostnader som är direkt kopplade till den bidragsberättigade 
verksamheten.

Eventuell ersättning till samverkande organisation ska användas till redo-
visade och verifierade kostnader, som är direkt knutna till folkbildningsverk-
samheten. Det är inte möjligt att schablonmässigt förmedla bidrag till en 
samverkande organisation.

Folkbildningsbidragen får inte användas till verksamhet med kommersiellt 
syfte. Men ett arrangemang får givetvis ge ekonomisk vinst, om innehåll och 
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syfte har förankring i folkbildningsmålen. Den ekonomiska redovisningen ska 
uppfylla kraven på god redovisningssed.

Dokumentation av verksamheten sker i form av närvarolistor och kulturrap-
porter.

STUDIEMATERIAL OCH STUDIEPLAN 
Deltagarna i en studiecirkel ska senast vid andra sammankomsten ha tillgång 
till studiematerial som förmedlar kunskaper och är en gemensam bas för 
cirkeln. Studiematerial finns numera allt oftare som ett helt spektra av olika 
medier, även om den tryckta boken fortfarande dominerar.

En studieplan är en plan över de studier som beräknas genomföras i cirkeln. 
Studieplaner kan vara olika, dels sådana som finns med/ingår i det studiema-
terial som används, dels sådana som användarna utarbetar själva. Studiepla-
nen ska alltid godkännas av NBV-avdelningen.

I annan folkbildning, som endast omfattar en sammankomst, kan inbjudan/
programmet utgöra studieplanen.

Ett mycket bra komplement till studieplanen är dagboksbladet, som varje 
cirkel/annan folkbildningsverksamhet med fördel kan använda för att sam-
manfatta arbetet och utvecklingen i gruppen. Det ger samtidigt avdelningen 
en bra dokumentation. Dagboksbladet kan kompletteras med illustrationer, 
fotografier etc. 

GRUNDLÄGGANDE RIKTLINJER OCH KRAV 
NBV:s kvalitetsregler för folkbildningsverksamheten anger, med utgångspunkt 
från Folkbildningsrådets och Folkbildningsförbundets fastställda riktlinjer och 
förordningen om statsbidrag till folkbildningen, de yttre ramarna för NBV:s 
statsbidragsberättigade folkbildningsverksamhet.

VAD ÄR DET? 

Att välja cirkel eller annan folkbildning
För dig som ska välja metod, helst i samverkan med NBV och SFFF, är det 
viktigt att känna till regelverket. Därför får du här lite mer detaljerade anvis-
ningar. En bra regel är att verksamhet som når samma målgrupp hela tiden, 
vare sig det handlar om 3 sammankomster eller 6-7 sammankomster, är stu-
diecirkel. Om tre olika aktiviteter vänder sig till olika grupper varje gång är det 
annan folkbildning.

Endags- och tvådagarskurser kan aldrig bli studiecirklar, eftersom de inte 
når upp till kravet om minst 3 sammankomster och 9 timmar. De räknas 
därför alltid som annan folkbildning – om de i övrigt uppfyller kraven för att 
kunna få statsbidrag. Annars blir det uppdragsutbildning.

FRITT OCH FRIVILLIGT 
Den fria och frivilliga folkbildningen förutsätter att varje människa har frihet 
att själv välja ämne, grupp och tidpunkt för sina studier. Dock måste studierna 
ske organiserat i en grupp. 

SAMHÄLLSUPPDRAG/UPPDRAGSUTBILDNING 
Varje lärsituation som rymmer någon form av obligatorium är utesluten som 
underlag för statsbidrag. Utbildning, som genomförs på någons uppdrag och 
som riktar sig till en avgränsad målgrupp med skyldighet att delta, är inte 
bidragsgrundande. 

Verksamhet som tillkommit efter ett anbudsförfarande är inte godkänd som 
underlag för statsbidrag till studieförbundet.

Verksamhet där någon annan ställer krav på deltagaren att lära sig vissa 
moment, delta i viss verksamhet eller under viss tid, är inte statsbidragsberät-
tigad.
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NBV och SFFF har inga problem med att arrangera uppdragsutbildning. 

Skillnaden är att kommunen/landstinget då blir arrangör och svarar för alla 
kostnader.

PERSONALUTBILDNING/VERKSAMHET PÅ ARBETSPLATSER
Företag och förvaltningar har kontinuerligt behov av att utbilda sin personal. 
När man samarbetar gäller det för NBV att hitta gränsen mellan det som är 
företagets/förvaltningens ansvar och det som är studieförbundets roll. 

Studier som ingår i personalutbildning och aktiviteter som är ett led i ett 
vårdprogram kan inte finansieras med statliga bidrag utan rapporteras som 
uppdragsutbildning.

Arbetsgivaren kan ändå vara positiv och på olika sätt bidra till att personalen 
deltar i studiecirkelverksamhet, till exempel genom att deltagandet kan ske på 
arbetstid eller att arbetsgivaren betalar deltagaravgiften. 

För att man ska kunna få statsbidrag krävs dock att NBV är den reella anord-
naren, att deltagandet är fritt och frivilligt samt att deltagarna har möjlighet att 
påverka planeringen och genomförandet.

FÖR POLITIKER 
Det finns inga särskilda regler för politiker. Om en kommunstyrelse bjuder 

in NBV och SFFF att arrangera en aktivitet kring Folkhälsa är politik, avgör 
de i samverkan om aktiviteten kan genomföras som studiecirkel eller annan 
folkbildning.

De här kriterierna gäller alltid. Viktigast är att deltagandet ska vara fritt och 
frivilligt och att folkbildningen har ett pedagogiskt ansvar. 

Kan de som deltar i folkbildning ha lön eller arvode? Svaret är Ja! 
Om aktiviteten är tvingande eller ingår som en del i till exempel kommun-

styrelsens ordinarie verksamhet blir svaret däremot med största sannolikhet 
Nej! Då blir det i stället en uppdragsutbildning.

VAD KOSTAR DET?
När du väljer att samarbeta med Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) 
inleder du ett arbete tillsammans med en idéburen organisation. Vi arbetar 
inte för vinst utan tar betalt för våra kostnader. Modellen är att våra pedagoger 
har vanlig lön eller får ersättning för utebliven lön.

NBV är ett studieförbund som får riktade bidrag från staten, landsting/regi-
oner och kommuner. Vissa delar av den samverkan som sker inom ramen för 
denna satsning kan vara bidragsberättigad, annat blir i stället uppdragsutbild-
ning. Principen är densamma som för SFFF, kostnadstäckning.

När vi inleder ett samarbete bör frågan om kostnader snarast klaras ut, med 
hjälp av en kalkyl eller en överenskommelse om en limit för kommande kost-
nader.

NBV svarar för att ni får en faktura på utförda tjänster och svarar för att skatt 
och sociala avgifter redovisas till aktuella myndigheter. 
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Följande krav ställs på studiecirklar inom NBV: 
- att de är öppna för alla,
- att deltagaren själv avgör om hon/han vill delta, fritt och frivilligt,
-	 att	deltagarna	har	inflytande	på	innehåll	och	upplägg,
-	 att	kunskap	söks	gemensamt,	där	samtal	och	diskussion	är	en	viktig	del,
-	 att	det	finns	tid	för	reflektion	och	eftertanke	mellan	sammankomsterna,
-	 att	det	finns	studiematerial	och	studieplan,	
-	 att	cirkelledaren	är	godkänd	av	NBV-avdelningen	och	har	fått	introduktionsutbildning,
-	 att	cirkeln	förväntas	leda	till	någon	form	av	utveckling/förändring	(lärandeprocess),
-	 att	studiecirkeln	presenteras	med	tydlig	rubrik	som	anger	syftet	med	verksamheten,
-	 att	verksamheten	rapporteras	på	närvarolista	som	förs	löpande,	att	ledaren	intygar	att	

uppgifterna	är	korrekta,
-	 att	ur	ett	lärande	perspektiv	rekommenderas	en	gruppstorlek	på	högst	12	personer	

(men	får	inte	understiga	3	personer,	cirkelledaren	inräknad).	Om	gruppstorleken	över-
stiger	12	personer,	cirkelledaren	medräknad,	ska	orsaken	till	det	och	avdelningens	
bedömning	redovisas	på	närvarolistans	baksida	eller	bifogas	närvarolistan.	Maximala	
antalet	är	20	deltagare	inklusive	cirkelledaren.

-	 att	bidragsberättigad	deltagare	under	året	fyller	minst	13	år,
-	 att	en	studietimme	är	45	minuter,
-	 att	cirkeln	ska	ha	minst	3	sammankomster	och	omfatta	minst	9	studietimmar.
-	 att	bidragsberättigad	deltagare	måste	närvara	vid	minst	tre	sammankomster,	varav	

minst	en	gång	vid	någon	av	de	tre	första	sammankomsterna,
-	 att	en	cirkelträff	kan	innehålla	högst	4	studietimmar,
- att en cirkel kan ha högst tre sammankomster per vecka,
-	 att	det	ska	finnas	personnummer	i	Gustav	på	alla	deltagare.	Undantag	från	person-

nummerrapportering	accepteras	till	exempel	för	personer	med	skyddad	identitet.	
Dessutom	godkänns	en	procent	deltagare	med	ofullständigt	personnummer.

ANNAN FOLKBILDNING
Följande krav och rekommendationer ställs på annan folkbildningsverk-
samhet inom NBV:
- att aktiviteterna är öppna för alla, 
- att deltagaren själv avgör om hon/han vill delta, fritt och frivilligt,
-	 att	deltagarna	har	inflytande	på	innehåll	och	upplägg,
-	 att	kunskap	söks	gemensamt,
- att ledaren och verksamhetens inriktning är godkänd av NBV-avdelningen,
-	 att	verksamheten	förväntas	leda	till	någon	form	av	utveckling/förändring,
-	 att	verksamheten	presenteras	med	tydlig	rubrik	som	anger	syftet,
-	 att	det	finns	studiematerial	och	studieplan,
-	 att	lokalerna	anges	på	cirkellistan	och	i	Gustav,
-	 att	gruppstorleken	inte	understiger	3	personer,	ledaren	inräknad,
-	 att	gruppstorleken	kan	vara	större	än	vad	som	rekommenderas	för	studiecirkel,
-	 att	en	studietimme	är	45	minuter,
- att sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare än vad som i regel är 

lämpligt	i	en	studiecirkel.	Under	en	dag	bör	max	8	studietimmar	rapporteras.	Om	det	
kan	anses	vara	lämpligt	är	en	enda	aktivitet,	omfattande	en	studietimme,	tillräckligt.

-	 att	verksamheten	rapporteras	på	närvarolista	som	förs	löpande,	att	ledaren	intygar	att	
uppgifterna	är	korrekta,

-	 att	det	ska	finnas	personnummer	i	Gustav	på	alla	deltagare.	Undantag	från	person-
nummerrapportering	accepteras	till	exempel	för	personer	med	skyddad	identitet.	
Dessutom	godkänns	en	procent	deltagare	med	ofullständigt	personnummer.
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