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Högt på dagordningen hos SKL 

SKL:s kongressmål 2016 - 2019 

 SKL ska verka för att kommunerna, landstingen och regionerna 

arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social 

hållbarhet och minska skillnader i hälsa. 

 SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner arbetar 

för att uppnå målet om att sluta folkhälsoklyftan inom en 

generation. 

Prioriterad fråga  

 Minska folkhälsoklyftan 



Tre huvudspår 

 

 Hur hänger social hållbarhet ihop med minskade skillnader i 

hälsa? 

 Hur kan vi stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa? 

 Hur kan vi gå från kunskap till handling?  



Social hållbarhet – definition - synsätt 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
 

Brundtlandkommissionen 1987 
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Social hållbarhet 

Två utgångspunkter 

1. Systemets förmåga att fungera  

Sociala system, som samhällen, ska ha en förmåga att lösa 

problem som människor hamnar i.  

 

2. Relationen mellan olika enheter 

När den enes framgång eller välfärd bygger på andras 

utnyttjande brukar omdömet bli att det inte är hållbart. 

 

(Sören Olsson , professor i socialt arbete, 2012) 

 

 



Social hållbarhet  
En fråga om tillit och förtroende! 

I ett socialt hållbart samhälle utsätts inte människor för strukturella 

hinder för tillit:  

 

 Hälsa 

 Inflytande 

 Kompetens 

 Opartiskhet 

 Meningsskapande 

 

(Broman GI, Karl Henrik Robért) 

 

 



Exempel på frågor inom social 
hållbarhet 

Exempel på (tvärsektoriella) frågor 

folkhälsa, integration, social sammanhållning, delaktighet, jämställdhet- och 
mångfald, jämlikhet, barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, socialt ansvar, 
hållbar utveckling, urban utveckling, glesbygdsutveckling, trygghets- och 
brottsförebyggande arbete, kultur och fritid. 

 

Varför en prioritet? 

Hållbar utveckling som strategisk målbild och övergripande paraply 

Lagar, politiska prioritering, etisk hänsyn, ekonomi, kvalitet i välfärdstjänster 

Bristande social hållbarhet! En realitet i vardagen på lokal nivå  

Behov av ökad intern samordning (ändamålsenligt, resursfråga, hantera statlig 
styrning) 
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Sustainable Development Goals  

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. 

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at 

all ages. 



Social hållbarhet, jämlikhet i hälsa 
och folkhälsa 

 

Hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948)  

Jämlikhet i hälsa Systematiska skillnader i hälsa som bedöms 

vara åtgärdbara genom rimliga åtgärder (CSDH, 2008). 

Folkhälsa som ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar 

hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa mellan sociala 

grupper (Janlert)  

 

 



Social hållbarhet och hälsans 
bestämningsfaktorer 

 

Hälsans sociala bestämningsfaktorer är i flera fall faktorer 

som påverkar en (social) hållbar utveckling? 

Mått för folkhälsan motsvarar i flera fall relevanta mått för en 

(social) hållbar utveckling? 

 



Allt detta påverkar hälsan 

Vad arbetar du med? 

Olika nivåerna påverkar varandra –  
livsvillkor ger olika förutsättningar till 
levnadsvanor, hälsa etc 



Vilken hälsoklyfta ska slutas? 

”Det finns ojämlikhet i hälsa när vi har systematiska skillnader i hälsa som 
bedöms vara åtgärdbara genom rimliga åtgärder globalt eller inom samhället 
(CSDH 2008)” 

 

Hur kan hälsan vara god oavsett: 

 

 Kvinnor, män, flickor och pojkar  

 Sociala och ekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå, social 
status,  

 Geografiska faktorer  

 Andra faktorer. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder samt 
funktionsnedsättning  



Olikhet och ojämlikhet 

Olikhet 

 Faktiska skillnader (mellan t.ex. grupper och människor) 

 Beskrivande term  

(så här ser det ut) 

 

Ojämlikhet 

 Skillnader som bedöms som orättvisa enligt någon norm 

 Normativ term 

(så här är det och det anses orättvist) 

 

 



Återstående medellivslängd vid 30 Kvinnor, efter 
utbildningsnivå, 1986-2013 
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En av flera beräkningar! 

 

År 2010 lät Statens folkhälsoinstitut göra en beräkning av 

samhälleliga kostnader av ojämlikhet i hälsa på nationell nivå som 

visade på att ohälsan kostar samhället minst 120 miljarder kronor 

per år.  



Det hänger ihop med en hållbar 
välfärd 

 



Internationella initiativ 



Centrala åtgärdsområden 

 Barns uppväxtvillkor 

 Utbildning 

 Boende- och livsmiljöer 

 Sysselsättning och arbetsförhållanden 

 Sociala skyddsnät och hälso- och sjukvård  

 Integrera jämlik hälsa i alla politikområden 

 Rättvis ekonomisk fördelning mellan olika grupper och geografiska 
områden 

 Jämställdhet  

 Delaktighet och inflytande 

 Uppföljning och utvärdering 

 



Svenska lokala/regionala initiativ 



Samling för social hållbarhet 
minskar skillnader i hälsa (2013) 



Samling för social hållbarhet 
minskar skillnader i hälsa 

1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie 

styrning och ledning 

2. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika 

åtgärder 

3. Ge alla barn och unga en bra start i livet 

4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning 

5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen 

Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, civilsamhällets organisationer, 

näringsliv och akademi bidrar till att göra jämlikt och därmed göra 

skillnad! 



Göra jämlikt är att göra skillnad – 
proportionell universalism 

 

 

”Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på 

”lika för alla” utan på att göra skillnad på att se människors behov 

och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men de 

måste anpassas så att de bättre motsvarar olika människors 

behov”  

 

 

Samling för social hållbarhet, SKL 2013 



Det finns ingen mirakelmedicin! 
Gör något, gör mer, gör det bättre! 



Hur kan vi stärka social hållbarhet 
och minskade hälsoskillnader? 

 Fokusera på det som är av betydelse dvs det som forskningen säger 

faktiskt påverkar den sociala hållbarheten och hälsoskillnaderna  

 Fokusera på det som organisationen har rådighet över  

 Utforma/designa åtgärder enligt devisen ”Gör jämlikt - gör skillnad” 

 Stärk det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet 

 Organisera för tvärsektoriell samverkan och med samverkan med 

aktörer i närområdet  

 Involvera invånare, brukare och andra som berörs av åtgärderna 

 Integrera social hållbarhet i ordinarie styrning och ledning och i 

ordinarie uppföljningssystem  

 Sociala investeringar! Modeller för samverkan på längre sikt än ett år 

 



Statens roll! 

Utformning av nationella politikområden (utöver folkhälsoområdet) 

Samordning av statliga myndigheter  

Statliga verksamheter på lokal och regional nivå 

Utbildning (och innehåll i utbildning) inom vård, skola och omsorg 

Nationell statistik – tillgänglig och anpassad för lokal nivå 

Nationell kunskapsstyrning 

Finansiera forskning som är applicerbar på lokal nivå 

Samråd med kommuner och landsting  



Kunskap till handling!  

 

Teoretisk modell: Lennart Svensson, professor i sociologi vid 

Linköpings universitet och forskningsledare vid APeL  

 

Processutvärdering: Social hållbarhet och minskade skillnader i 

hälsa i Malmö stad, Regionförbundet Östsam och Västra 

Götalandsregionen (Ramböll) 

 

 



Strategiska 

beslut i 

samspel med 

ägarna 

•Sätta ramar 

•Följa utveckling 

•Implementera resultat 

Pröva idéer och 

genomföra 

förändringar 

Professionell 

styrning 

•Organisera nätverk 

•Engagera 

•Motivera 

•Föra dialog 

Krävande 

finansiärer 

Kompetent 

ledning 

Engagerade 

deltagare 

Brukare med 

inflytande 

Aktivt 

ägarskap 



Ledningens stöd centralt 
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Aktivt ägarskap är att politiker kontinuerligt ska 
ställa sig frågan hur arbetet går. ”Vad får detta 
för konsekvenser för hälsan?” Tjänstemännen 
måste känna att detta är en prioriterad fråga.  

– Lennart Svensson 



Framgångsrikt genomförande av 
arbete för social hållbarhet! 

 Involvera och förankra hos rätt aktörer (inte bara de redan 

frälsta) 

 Tydliggör syfte och mål för beställare, utförare och mottagare 

 Initiera arbetet på beslutande nivå som slutligen bär ansvar för 

implementeringen 

 Fokusera på åtgärder som kommunen har rådighet över 

 Ta fram kriterier för prioriteringar och ta fram 

kostnadsberäkningar för förslagen 

 

(Processutvärdering Ramböll 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 





TACK! 

 

Jonas Frykman 

Sveriges Kommuner och Landsting 

jonas.frykman@skl.se 

08-452 77 57 
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