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Sammanfattning 
 
Rapporten gäller ett projekt knutet till ett konsultuppdrag att bidra med kunskap om människors hälsa 
och hälsans olika bestämningsfaktorer till nya kommunpolitiker i Gällivare kommun. Utöver att ge 
sakupplysning på området har uppdraget omfattat att entusiasmera politikerna att engagera sig i 
hälsofrågorna genom att dels visa att folkhälsoinsatser är mycket kostnadseffektiva, dels ställa dem 
inför de utmaningar på hälsans område som finns i kommunen och låta politikerna grupparbeta kring 
dessa.  
 
Detta upplägg i samverkan med Gällivare kommuns folkhälsostrateg har likheter med 
psykosynteskurvans frågor 1. Var är vi? (läge), 2. Vart ska vi? (riktning, skapa motivation), 3. Vad 
står i vägen? (hinder) 4. Vad behöver utvecklas? (möjligheter, utveckla), 5. Vad blir vårt nästa steg? 
(grunda, gå till handling). En för organisationsutveckling viktig modell har även varit KASAM-
modellen med dess salutogena värdegrund respektive modell om begriplighet (vad-frågan), 
meningsfullhet (varför-frågan) och hanterbarhet (hur-frågan).   
 
Innehållet i temadagen med politikerna har varit följande: Inledande redovisning av kommunens 
folkhälsostrateg om Gällivare kommuns övergripande folkhälsomål och styrsystem för 
folkhälsoarbetet. Därefter det nämnda föredraget, inklusive ett grupparbete, med titeln Den lönsamma 
hälsan. Om folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. Följande frågeställningar har ingått. 
 
1. Vad är hälsa och hur mäts den? 
2. Vilka faktorer påverkar hälsan? 
3. Varför satsa på hälsa? 
4. Utmaningar för Gällivare? 
5. Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra för att möta utmaningarna? 
6. Samling, avrapportering av grupparbetet.  
 
I rapporten redovisas i avsnitt 2 under rubriken bakgrund kort innehållet i den svenska nationella 
folkhälsopolitiken och hur den förhåller sig till kommunernas uppdrag på området. Vidare ingår en 
information om de utmaningar som Gällivare kommun står inför på folkhälsoområdet. Därtill 
redovisas en teoretisk diskussion med utgångspunkt från psykosyntesen respektive den salutogena 
modellen och KASAM. Även några andra teorier och modeller som berör folkhälsoområdet tas upp. 
 
I avsnitt 3 klargörs syftet närmare och i avsnitt 4 behandlas metoden för projektarbetet; denna är såväl 
kvantitativ som kvalitativ. Därefter redovisas i avsnitt 5 det som togs upp på mötet med politikerna 
inklusive deras redovisning av grupparbetet. I avsnitt 6 görs sedan en bedömning av 
konsultuppdragets resultatet i termer av effekt och process. Frågan ställs om föreläsningen 
tillsammans med gruppövningen har varit effektiv i den meningen att de nya politikernas kunskap och 
motivation för folkhälsoinsatser i Gällivare har ökat, vilket har varit syftet med kunskapsdagen om 
folkhälsa. Vidare berörs processen, dvs. kombinationen av föreläsning, utmaning och grupparbete med 
utgångspunkt i psykosyntesprocessens fem frågor.  Slutligen diskuteras i avsnitt 6 i mer generella 
ordalag vad konstultinsater av den här karaktären kan bidra med i termer av ökad begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet i det kommunala politiskt definierade folkhälsoarbetet eller i andra 
verksamheter och med avseende på både offentliga och privata organisationer. 
 
Slutsatserna av uppdraget är att upplägget med en kombination av föreläsning, utmaning av 
politikerna och ett grupparbete kring aktuella problem har varit positivt i termer av en ökad allmän 
kunskap om folkhälsofrågorna bland politikerna, en ökad kunskap om de aktuella folkhälsoproblemen 
i kommunen samt en ökad motivation att åtgärda de aktuella folkhälsoproblemen. Vidare bedöms 
uppläggets process med utgångspunkt i psykosyntesens fem frågor ha varit effektiv. Avslutningsvis 
framförs hypotesen att modellen för psykosyntesprocessen, så som den har använts vid uppdraget i 
Gällivare kommun, är en användbar förändringsmodell mer generellt.   	  
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1. Inledning 
	  

En god hälsa eftertraktas av människor både för att en god hälsa är ett mål i sig, ett egenvärde, och för 
att en god hälsa är ett medel, ett instrumentellt värde, för att förverkliga andra saker i livet.  
Människors strävan på hälsans område stöds via samhälleliga insatser i form av styrmedel som gäller 
lagstiftning och andra regleringar, information, ekonomiska transfereringar och produktion av hälso- 
och sjukvård respektive hälsofrämjande insatser via andra aktörer och sektorer än hälso- och 
sjukvården. 
 
Den här rapporten handlar om ett större projekt under våren 2015 knutet till ett konsultuppdrag den 15 
april 2015 att bidra med kunskap om människors hälsa och hälsans olika bestämningsfaktorer till nya 
kommunpolitiker i Gällivare kommun. Utöver att ge sakupplysning på området har uppdraget omfattat 
att entusiasmera politikerna att engagera sig i hälsofrågorna genom att dels visa att folkhälsoinsatser är 
mycket kostnadseffektiva, dels ställa dem inför de utmaningar på hälsans område som finns i 
kommunen och låta politikerna grupparbeta kring dessa. En övergripande fråga för politikerna har 
varit ”hur kan vi uppnå ett socialt hållbart Gällivare”?  
 
Detta upplägg i samverkan med Gällivare kommuns folkhälsostrateg har likheter med 
psykosynteskurvans frågor 1. Var är vi? (läge), 2. Vart ska vi? (riktning, skapa motivation), 3. Vad 
står i vägen? (hinder) 4. Vad behöver utvecklas? (möjligheter, utveckla), 5. Vad blir vårt nästa steg? 
(grunda, gå till handling), naturligtvis delvis modifierat mot bakgrund av de behov som 
folkhälsostrategen har understrukit. En för organisationsutveckling viktig modell har även varit 
KASAM-modellen med dess salutogena värdegrund respektive modell om begriplighet (vad-frågan), 
meningsfullhet (varför-frågan) och hanterbarhet (hur-frågan).   
 
Innehållet i temadagen med politikerna har varit följande: Inledande redovisning av folkhälsostrategen 
Catharina Gustafsson om Gällivare kommuns övergripande folkhälsomål och styrsystem för 
folkhälsoarbetet. Därefter mitt föredrag inklusive grupparbete med titeln Den lönsamma hälsan. Om 
folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. Följande frågeställningar har ingått. 
 

1. Vad är hälsa och hur mäts den? 
2. Vilka faktorer påverkar hälsan? 
3. Varför satsa på hälsa? 
4. Utmaningar för Gällivare? 
5. Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra för att möta utmaningarna? 
6. Samling, avrapportering av grupparbetet. 

 
I rapporten redovisas i avsnitt 2 under rubriken bakgrund kort innehållet i den svenska nationella 
folkhälsopolitiken och hur den förhåller sig till kommunernas uppdrag på området. Vidare ingår en 
information om de utmaningar som Gällivare kommun står inför på folkhälsoområdet. Därtill 
redovisas en teoretisk diskussion med utgångspunkt från psykosyntesen respektive den salutogena 
modellen och KASAM. Även några andra teorier och modeller som berör folkhälsoområdet tas upp. 
 
I avsnitt 3 klargörs syftet närmare och i avsnitt 4 behandlas metoden för projektarbetet. Därefter 
redovisas i avsnitt 5 det som togs upp på mötet med politikerna inklusive deras redovisning av 
grupparbetet. I avsnitt 6 görs sedan en bedömning av konsultuppdragets resultatet i termer av effekt 
och process. Frågan ställs om föreläsningen tillsammans med gruppövningen har varit effektiv i den 
meningen att de nya politikernas kunskap och motivation för folkhälsoinsatser i Gällivare har ökat, 
vilket har varit syftet med kunskapsdagen om folkhälsa. Vidare berörs processen, dvs. kombinationen 
av föreläsning, utmaning och grupparbete med utgångspunkt i psykosyntesprocessens fem frågor.  
Slutligen diskuteras i avsnitt 6 i mer generella ordalag vad konstultinsater av den här karaktären kan 
bidra med i termer av ökad begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i det kommunala politiskt 
definierade folkhälsoarbetet eller i andra verksamheter samt med avseende på på både offentliga och 
privata organisationer. 
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2. Bakgrund 
	  
2.1 Den nationella folkhälsopolitiken 
Riksdagen antog i april 2003 en ny folkhälsopolitik baserad på regeringens proposition ”Mål för 
folkhälsan” (reg. prop. 2002/03:35). Propositionen innehöll en samlad folkhälsopolitik med ett 
övergripande nationellt folkhälsomål, ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen”, och elva målområden som anknöt till hälsans viktigaste 
bestämningsfaktorer, dvs. strukturella faktorer i samhället samt människors livsvillkor och 
levnadsvanor. Med den nya samlade folkhälsopolitiken ville regeringen förbättra folkhälsan och 
minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. De för ohälsa mest utsatta grupperna 
betonades som särskilt viktiga med avseende på åtgärder. De elva målområdena hade följande 
utformning: 
 
Folkhälsopolitikens elva målområden: 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3. Trygga och goda uppväxtvillkor 
4. Ökad hälsa i arbetslivet 
5. Sunda och säkra miljöer och produkter 
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Gott skydd mot smittspridning 
8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 
9. Ökad fysisk aktivitet 
10. Goda matvanor och säkra livsmedel 
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt  
från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar 
av överdrivet spelande. 
 
Ett viktigt strategiskt vägval med avseende på den nya folkhälsopolitiken var dess fokus på 
bestämningsfaktorer för hälsa. Istället för att utgå från sjukdomar eller hälsoproblem vid formulering 
av mål för folkhälsoarbetet valdes hälsans bestämningsfaktorer som utgångspunkt – det vill säga de 
faktorer i samhällsorganisationen samt människors livsvillkor och levnadsvanor som bidrar till hälsa 
och ohälsa. Fördelen med att utgå från bestämningsfaktorer är att målen blir åtkomliga för politiska 
initiativ och beslut och därmed kan påverkas genom olika typer av samhällsinsatser. 
 

2.2 Vägledande politik på regional och lokal nivå  
Genomförandet av folkhälsopolitiken förutsågs enligt propositionen ske genom insatser från statliga 
myndigheter inom ramen för 31 politikområden som knöts till de elva målområdena. Vidare förutsågs 
att folkhälsomålet och målområdena skulle kunna vara vägledande och fungera som stöd och 
inspiration i det lokala och regionala arbetet, dvs. för kommuner och landsting, frivilligorganisationer, 
näringsliv och övriga aktörer. Angeläget enligt regeringen var att även samarbetet mellan nationell, 
regional och lokal nivå utvecklades.  
 
Av nämnda offentliga aktörer är kommunerna och landstingen de aktörer som genom sina 
verksamheter har mest inverkan på människors hälsa. Inverkan gäller antingen kommunerna och 
landstingen är medvetna folkhälsoaktörer eller inte, men den positiva effekten kan bli desto större ju 
större kunskapen är om folkhälsofrågor och ju mer insatserna har tydlig anknytning till viktiga 
bestämningsfaktorer för hälsa.  
 
Sedan riksdagens beslut år 2003 har mycket hänt vad gäller kommunernas och landstingens arbete 
med folkhälsofrågorna. God hjälp har dessa aktörer haft av olika kunskapsunderlag som t.ex. Statens 
folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten, och Socialstyrelsen har redovisat i form av rapporter 
om folkhälsans utveckling och strategier för genomförande av politiken (Socialstyrelsen 2005, 2009; 
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Statens folkhälsoinstitut 2005, 2010). Även underlag framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) i samverkan med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten i form av 
så kallade Öppna jämförelser kring folkhälsa har varit betydelsefulla. En första sådan jämförelse 
redovisades år 2009 och ytterligare en jämförelse publicerades år 2014 (Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting 2014).  Den nya jämförelsen innehåller 
resultat på regional och lokal nivå för 41 indikatorer, vilket är en dubblering sedan 2009. 
Jämförelserna redovisar jämförelse mellan olika landsting och olika kommuner samt skillnader mellan 
kvinnor och män samt på landstingsnivå personer med kort eller lång utbildningsbakgrund. Rapporten 
redovisar resultat på hälsan i befolkningen samt några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor 
och levnadsvanor. 
 

2.3 Frågor som kommunerna behöver beakta 
Som har nämnts avsågs i folkhälsopropositionen (reg. prop. 2002/03:35) att folkhälsomålet och 
målområdena skulle kunna vara vägledande, stödjande och inspirerande i det lokala och regionala 
arbetet; detta utan att någon särskild lagstiftning utöver hälso- och sjukvårdslagen skulle ge 
anvisningar och ”tvinga” fram folkhälsoinsatser. Med åren har trots att lagstiftning saknats en 
utveckling skett när det gäller policy och handlingsplaner för en förbättrad folkhälsa. Bland frågor som 
kommunerna har behövt beakta - och fortfarande behöver beakta i utvecklingen av folkhälsoarbetet - 
finns följande (Lundgren & Telander 2010): 
 
• Hälsan i kommunen: Hur är hälsans nivå och fördelning i befolkningen? 
• Bestämningsfaktorer för hälsa: Hur utvecklas människors livsvillkor (utbildning, arbete, ekonomi 

m.m.) och levnadsvanor (fysisk aktivitet, användning av tobak, alkohol och droger m.m.)? 
• Mål och handlingsprogram: Vilka mål och handlingsprogram bör kommunen ha för att uppnå en 

god och jämlik hälsa? 
• Organisation och verksamheter: Hur bör folkhälsoarbetet samordnas och vilka insatser bör göras i 

de olika verksamheterna? Vilka insatser bör bygga på samverkan med externa aktörer? 
• Uppföljning: Hur ska uppföljning och utvärdering ske av mål, insatser och processer? 
• Utvecklingsfrågor: Hur tas erfarenheter om hand för att i ökande grad förbättra förutsättningarna 

för en bättre och mer jämlik hälsa i kommunen?  
 
2.4 Utmaningar för Gällivare kommun 
Vid genomgång av statistik för Gällivare kommun hittades en hel del problem både i fråga om hälsan i 
befolkningen och viktiga bestämningsfaktorer för hälsan som bedömdes kunna lyftas fram som 
utmaningar för kommunens nya politiker, dvs. de politiker som var valda i september 2014 och som 
hade börjat arbeta i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder från den 1 
januari 2015. Följande uppmärksammades via statistiken: 
 
Barn & unga - hälsa: övervikt och fetma, särskilt bland pojkar. 
Barn & unga - bestämningsfaktorer: behov av heltäckande föräldrastöd, låg fysisk aktivitet, negativa 
kostvanor, liberal drogattityd, hög andel elever som ej uppnått målen i åk 9 i grundskolan 
Vuxna & äldre - hälsa: låg medellivslängd och hög dödlighet i hjärtinfarkt bland män, höga 
sjukpenningtal för kvinnor, försämring i självskattad hälsa, övervikt och fetma särskilt bland män  
Vuxna & äldre - bestämningsfaktorer: låg fysisk aktivitet, riskkonsumtion av alkohol bland kvinnor, 
låg utbildningsnivå bland män.  
 

2.5 Teoretiska utgångspunkter - det pedagogiska 
upplägget 
Uppdraget har sin pedagogiska utgångspunkt i två modeller. Den ena är psykosyntesen, ett perspektiv 
och en metod inom psykologin som formulerades på 1920-talet av den italienske psykiatern och 
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psykoterapeuten Roberto Assagioli (1888–1974). Den andra är den så kallade KASAM-modellen 
(känsla av sammanhang) som utvecklades av den israeliske sociologen Aaron Antonovsky (1923-
1994) på 1970- och 80-talen. 
 
2.5.1 Psykosyntesen 
Roberto Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen och både Sigmund Freud och 
Carl G. Jung såg honom som psykoanalysens företrädare i Italien. Efter att ha arbetat som 
psykoanalytiker bröt han dock med den freudianska ortodoxin och utvecklade sin egen teori om 
människans psyke; en flerdimensionell syn som han 1926 officiellt gav namnet psykosyntes (Roselli 
2004).  
 
Assagioli menade att psykoanalysens bild av människan hade brister både teoretiskt och praktiskt. 
Som hos Freud var ”det omedvetna” och läkning av barndomstrauman och utveckling av en sund 
personlighet viktigt men för Assagioli kunde inte människans utveckling och växande begränsas till 
enbart detta. Assagioli ville ta fasta på det friska i människan och se till människans fulla potential; 
han ville utveckla de andliga och transpersonella dimensionerna av en människas erfarenheter, det som 
senare av Abraham Maslow kom att kallas ”självförverkligande” (Maslow 1962).   
 
De två huvudsakliga målen med psykosyntesen är enligt Assagioli (Assagioli 1967): 

1. eliminering av de konflikter och hinder, medvetna som omedvetna, som blockerar den fullständiga 
och harmoniska utvecklingen av den mänskliga personligheten. 

2. aktiva metoder för att stimulera de psykiska funktioner hos människan som fortfarande är svaga 
och outvecklade.  

Molly Young Brown, en av uttolkarna av psykosyntesen, anser att formerna för det terapeutiska 
arbetet är mindre viktiga än en vision av syftet, en insikt om växandeprocessen och en uppskattning av 
närvarons kraft (Young Brown 2014). Metoder och tekniker ses som former medan förändringar 
mestadels sker genom relation, närvaro och kärlek.  Metoderna som anges med inriktning på individer 
är dialog, vägledda fantasier, teckning, rörelse, gestaltterapeutiska tekniker, drömtolkning, katarsis och 
kombinationer av dessa.  

 
Psykosyntesens olika tekniker är även möjliga att använda i ett grupp- och organisationssammanhang. 
Någon analys av teknikerna med avseende på detta görs dock inte här. Istället ska fem frågor knutna 
till psykosyntesprocessen för individer lyftas fram och knytas även till arbete med grupper och 
organisationer. Fyra av frågorna ingår i boken i cyklerna för en session, hur processen ofta går genom 
medvetandenivåerna som återges i Assagiolis så kallade ovala diagram2 (Young Brown 2014). Den 
femte frågan är tillagd som en sammanfattande handlingsinriktning mot bakgrund av de tidigare 
frågorna. 	  
 
Fråga 1: Var är jag/ var är vi (nuläge)? 
Individ: Var befinner jag mig i mitt liv just nu?  
Grupp/organisation: Hur är situationen för vår enhet, vår avdelning, vår organisation just nu – hur mår 
vi, hur samspelar vi, hur effektiva är vi i att uppnå verksamhetens vision och mål?  
Denna fråga motsvarar baslinjen och låter klienten få grepp om hela sitt liv och gruppen att få klarhet i 
det aktuella läget för gruppen/organisationen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Assagiolis teori manifesterad i ett ovalt diagram beskriver jagets, viljans och det omedvetnas natur samt 
personlighetens andliga källa, Självet. ”Det omedvetna har tre nivåer: det lägre omedvetna som motsvarar 
Freuds omedvetna arena för bortträngda begär och trauman, grundläggande drifter och elementära psykologiska 
verksamheter som styr kroppens liv, det mellersta omedvetna som ett neutralt fält av nyligen bortglömda och lätt 
återkallade upplevelser, likartat med vad Freud kallade det förmedvetna, och slutligen det högre omedvetna eller 
övermedvetna. Här ligger kreativitet, intuition, maningar till kärlek, medkänsla och tjänande, våra högsta 
värderingar och ingivelser, våra andliga energier och framväxande tillväxtmönster (Young Brown 2014, s. 36-
37)  
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Fråga 2: Vart ska jag/vart ska vi (riktning, skapa motivation)? 
Individ: Vad vill träda fram i mitt liv nu? Vilket nästa steg bör jag ta?  
Grupp/organisation: Vad behöver transformeras? Vilket nästa steg bör tas?  
Denna fråga ger en skymt av vad klienten har för möjligheter och för gruppen/organisationen vad som 
bör växa fram. 
 
Fråga 3: Vad står i vägen (hinder)?   
Individ: Vad är det som står i vägen för mig och vilka möjligheter finns?  
Grupp/organisation: Vad står i vägen för en konstruktiv transformation av förhållandena i gruppen och 
organisationen? 
Med frågan fokuseras hinder som ligger begravda i individens lägre omedvetna, dvs. mönstren, 
farhågorna, hämningarna som blockerar potentialen i den andra frågan. Frågan är inriktad på 
uppfattningar och delpersonligheter som är mogna för transformering och för gruppen/organisationen 
blockeringar i form av explicita normer, underförstådda ”sanningar” och kulturella särdrag i 
gruppen/organisationen i sin helhet och olika delar av den. 
 
Fråga 4: Vad behöver utvecklas (se potential och möjligheter samt klargöra vad som behöver 
utvecklas)?  
Individ: Vad behöver jag utveckla för att ta nästa steg och röra mig genom min blockering? Vilken 
egenskap/vilka egenskaper behöver jag utveckla i mitt liv?  
Grupp/organisation: Vad behöver vi utveckla för att kunna bryta blockeringar så att nästa konstruktiva 
steg ska kunna tas?  
Frågan leder till att individen söker efter de egenskaper som han/hon behöver och som är omedvetet, 
såsom mod, stark eller god vilja, receptivitet, frihet eller tillit. Egenskapen ligger ofta slumrande i 
blockeringen. När den är blottlagd och upplevd kan den integreras. För gruppen/organisationen 
handlar det också om motsvarande egenskaper plus sådana som är mer sociologiska till sin karaktär 
som till exempel delaktighet, inflytande och tillit. 
 
Fråga 5. Vad blir nästa steg (grunda, gå till handling)? 
Individ: När både hinder och möjligheter är blottlagda och upplevda är det dags att överväga praktiska 
sätt att grunda och gå till handling.	  
Grupp/organisation: Motsvarande gäller också för gruppen och organisationen som efter klargörandet 
av handlingsalternativ behöver gå till handling.  
	  
2.5.2 Känsla av sammanhang – KASAM 
Aaron Antonovsky (1923-1994), en israelisk forskare, har myntat begreppet salutogenes. Det 
salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Motsatsen till 
salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. Ett viktigt begrepp som 
hör till den salutogena forskningen är KASAM, känsla av sammanhang, på engelska Sense of 
Coherence, förkortat SOC (Antonovsky 2003). Begreppet utgår från ett hälsoperspektiv som betraktar 
hälsa - sjukdom som en mångdimensionell företeelse, alltså att hälsa inte är ett ”antingen - eller”- 
tillstånd. 
 
Antonovsky sökte svar på frågan vad det är som gör att vissa människor klarar av livets motgångar 
utan att få ett sämre hälsotillstånd, medan andra människor vid motgångar får en försämrad hälsa. 
Avgörande för begreppet KASAM var forskning med djupintervjuer av kvinnor som hade överlevt 
nazismens koncentrationsläger. Alla hade upplevt detta svåra trauma och klarat av det 
anmärkningsvärt bra. Frågan var hur de såg på sina liv. Cirka hälften av dem som intervjuades 
bedömdes ha en hög KASAM och den andra hälften en låg. De teman som genomgående fanns i 
gruppen med hög KASAM var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Med begriplighet menas en känsla av att saker som sker i livet är någorlunda förutsägbara, men även 
att man kan handskas med ting som är oförutsägbara och sedan förstå det i efterhand.  
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Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning man känner att man har resurser att möta de krav som 
ställs i olika sammanhang, och att hitta lösningar så att man kan undvika att känna sig som offer när 
någonting inträffar. Med andra ord kan man säga att trots kriser och traumatiska händelser så får man 
en förmåga att klara av att hantera dessa händelser. 
 
Meningsfullhet handlar om delaktighet. Det är viktigt för individer att de får medverka i olika 
förbindelser som ger motivation och erfarenheter. Motivationen resulterar i sin tur i ett känslomässigt 
engagemang. De som kände stark mening talade alltid om områden i livet som var viktiga för dem i 
uttryckets känslomässiga och inte bara kognitiva mening. Meningsfullhet handlar om i vilken 
utsträckning livet har en känslomässig innebörd, en innebörd som gör att man vill investera energi i en 
fråga.  
 
En människa kan vara mer eller mindre sjuk och hans eller hennes tillstånd påverkas av olika faktorer 
på olika nivåer. Det salutogena perspektivet fokuserar kring tre grundläggande aspekter: 
problemlösning, generella motståndsresurser (GMR) och SOC. GMR är biologiska, materiella och 
psykosociala faktorer som ger styrka att klara av hot och stressorer. Exempel på GMR kan vara socialt 
stöd, kunskap, intelligens, en stark jagkänsla osv. GMR leder till en stark SOC. En människa med en 
stark SOC är självständig och kapabel att framgångsrikt hantera krissituationer. 
 
KASAM är ett viktigt aktuellt verktyg i arbete med arbetslivs- och ledarskapsfrågor i grupper och 
organisationer. Särskilt Anders Hanson, utbildare inom hälsopromotion och ledarskap, använder detta 
verktyg. Det finns redovisat i boken Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång (Hanson 2010). 
 

2.6 Teoretiska utgångspunkter – hälsa och 
hälsans bestämningsfaktorer 
Uppdraget för Gällivare kommun har sin utgångspunkt i flera teorier med fokus på människors 
hälsosituation och bestämningsfaktorerna för deras hälsa. I avsnitt 5 redovisas huvuddragen i 
psykologisk anknytningsteori tillsammans med den redan nämnda KASAM-modellen, varav den 
senare i det sammanhanget ur ett bestämningsfaktorperspektiv istället för ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Här redovisas mer utförligt en mycket basal modell för att förklara skillnader i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper, en modell som också visar hur skillnaderna kan påverkas via politiska 
åtgärder. Modellen har utarbetats av professor Finn Diderichsen i samverkan med andra forskare 
(Diderichsen, Evans & Whitehead 2001) och samma modell har även i en något utvecklad form 
använts av Världshälsoorganisationen (WHO) i dess omfattande arbete med fokus på ojämlik hälsa i 
världen (CSDH 2008). 
 
Modellen berör följande områden3: 
• social stratifiering  
• exponering för hälsorisker  
• utfall i sjukdomar och ohälsa 
• sociala konsekvenser av ohälsa 
• den samhälleliga kontexten.  
 
Att påverka social stratifiering 
Social stratifiering skapas via två processer. Den första är att samhället allokerar makt, status och 
välstånd till olika sociala positioner, i första hand i termer av yrken. Den andra är att individer 
konkurrerar om de sociala positionerna och att de har större eller mindre förmåga att nå dessa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Texten till framställningen är i allt väsentligt hämtad från Lundgren & Telander 2010. 
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positioner beroende på ålder, kön, etnicitet, social bakgrund, utbildning och så vidare. Social 
stratifiering kan modifieras främst genom insatser som gäller utbildning, sysselsättning och 
inkomstomfördelning.  
 
Att påverka exponering för hälsorisker 
Människors position i samhället påverkar i vilken omfattning de är utsatta för fysiska, kemiska, 
psykosociala, beteendemässiga och biologiska exponeringar som ger upphov till ohälsa, sjukdom och 
skador. Åtgärder mot exponering för hälsorisker är den klassiska ingångspunkten för folkhälsopolitik. 
Inom detta område finns det i Sverige mer än 150 års erfarenhet av nationell lagstiftning och lokalt 
folkhälsoarbete för att förbättra sanitära förhållanden och att utveckla människors boende, 
näringsförhållanden, arbetarskydd och miljöskydd. Till området hör även åtgärder för att förbättra 
barns levnadsvillkor, restriktioner då det gäller alkohol- och tobaksförsäljning samt åtgärder för att 
minska fattigdom.  
	  
Ekonomiska resurser är både en indikator på social position och en bestämningsfaktor för hälsa och 
ohälsa. Ekonomiska resurser har med andra ord både en statuseffekt (positionsanknytning) och en 
direkt konsumtionseffekt på hälsa, eller en kombination av båda. Politik som syftar till att minska 
inkomstskillnader och att reducera fattigdom påverkar därför ojämlik hälsa. Ekonomiska resurser 
fungerar som en övergripande bestämningsfaktor för andra bestämningsfaktorer, vilka har sin grund i 
ekonomiska förhållanden som till exempel boende, näringsriktig kost, social stress på grund av 
fattigdom och så vidare.  
 
Att påverka sårbarhet hos individen 
Effekten av olika exponeringar kan bero på individens sårbarhet, som i sin tur kan bero på genetisk 
variation eller immunologiska faktorer. Goda känslomässiga och sociala villkor under barndomen 
minskar till exempel sårbarheten för psykosociala exponeringar i ett livsloppsperspektiv. Sociala 
nätverk och socialt stöd inom familjer och andra gemenskaper kan minska sårbarhet och modifiera 
effekten på hälsa av andra exponeringar. En omfattande internationell litteratur har visat att reduktion 
av en nyckelexponering som avsaknad av utbildning kan minska sårbarheten hos kvinnor för effekter 
av andra risker. Detta, som primärt gäller låginkomstländer, vittnar om utbildningens stora betydelse.  
 
Att påverka konsekvenser av ohälsa för individen  
Många sjukdomar och skador innebär kortare överlevnad eller att människor får en nedsatt 
funktionsförmåga. De konkreta konsekvenserna av detta på till exempel sysselsättning, ekonomi och 
socialt deltagande beror på den sociala position som individen har. Fyra områden är särskilt viktiga 
när det gäller biologiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser av sjukdom och skada. 
Dessa är behandlande och rehabiliterande hälso- och sjukvårdstjänster, ekonomisk ersättning vid 
arbetsförmåga via en generös socialförsäkring samt arbetsmarknadsinsatser.  
 
Att påverka den samhälleliga kontexten  
Människors stratifiering till specifika sociala positioner som påverkar deras allmänna livsvillkor och 
exponeringar för hälsorisker, har samband med den samhälleliga (socioekonomiska och politiska) 
kontexten och de varierande strukturella drivkrafter i denna som genererar och fördelar makt, status, 
rikedom och risker. Till den samhälleliga kontexten hör exempelvis de politiska förutsättningarna för 
att styra samhället, politik inom områden som makroekonomi, utbildning och arbetsmarknad samt 
kulturella normer och värderingar, till exempel om jämlikhet och jämställdhet. Samhällskontexten kan 
vara mycket konkret som till exempel i fråga om grannskap där normer tillåter våld eller arbetsplatser 
som genererar stress och ohälsa. På global nivå finns resursflöden, migration av människor, 
skuldbetalningar med mera som påverkar det sociala kapitalet i samhället och därmed hälsans villkor 
för befolkningar i många länder.  
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Det är möjligt att värdera rättvisan i samhällskontexten. Strukturen och funktionen hos särskilda 
institutioner och sociala arrangemang är orättvisa om det till exempel innebär begränsad rörlighet för 
kvinnor, institutionaliserad rasism eller begränsad tillgång till grundutbildning på grund av avgifter. 
Strukturella ojämlikheter i fördelningen av kontroll av resurser och möjligheter att få kontroll är en del 
av samhällskontexten, vilken påverkar hälsan. 
 
Den samhälleliga kontexten kan med andra ord påverkas genom politik för ett jämlikt och jämställt 
samhälle som integrerar människor med olika förutsättningar och minskar konsekvenserna av ohälsa 
på samhällsnivå. Det handlar bland annat om skatte- och finanspolitik, arbetsmarknadspolitik, 
socialförsäkringspolitik, socialtjänstpolitik och integrationspolitik. 
 
Statliga och kommunala insatser 
Styrningen av det svenska samhället sker inom ramen för tre förvaltningsnivåer: stat, landsting eller 
regioner och kommuner (Pettersson 2007). Riksdagen behandlar propositioner från regeringen, stiftar 
lagar och beslutar om skatter och utgifter för staten, granskar regeringen och myndigheterna samt tar 
ställning till utrikespolitiken. Regeringen styr och leder Sverige. Under regeringen finns det cirka 300 
statliga myndigheter med uppdrag inom ett drygt 40-tal politikområden. Bland dessa myndigheter 
finns länsstyrelserna som har en regionalt samordnande roll, bland annat i form av förebyggande 
arbete inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Landsting eller regioner har 
ansvar för hälso- och sjukvård, tandvård för personer upp till 20 år samt kollektivtrafik (sköts 
tillsammans med kommunerna). De är även engagerade i frivilliga åtaganden som kultur, utbildning, 
turism och regional utveckling.  
 
Kommunerna har å andra sidan ansvar för en omfattande samhällsservice inom ett stort antal områden. 
Till de obligatoriska uppgifterna hör förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola och särskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, 
socialtjänst inklusive individ- och familjeomsorg, omsorg om äldre och funktionshindrade, hälso- och 
viss sjukvård i särskilt boende, stadsplanering och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och 
avfallshantering, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek, krisberedskap, kollektivtrafik 
(tillsammans med landstingen) och bostadsförsörjning. Frivilliga åtaganden är öppen förskola, 
fritidsverksamhet, byggande av bostäder, energi, hälso- och viss sjukvård i hemmet, sysselsättning, 
näringslivsutveckling och kultur.  
	  

3. Syfte 
 
För enskilda människor är en god hälsa både ett mål i sig, ett egenvärde, och ett medel för att 
förverkliga andra saker i livet, ett instrumentellt värde.  Människors strävan på hälsans område stöds 
via samhälleliga insatser i form av styrmedel som gäller lagstiftning och andra regleringar, 
information, ekonomiska transfereringar och produktion av tjänster, bl.a. hälso- och sjukvård och 
andra hälsofrämjande insatser. Som har framgått av redovisningen i avsnitt 2 om teoretiska 
utgångspunkter – hälsa och hälsans bestämningsfaktorer, hör kommunerna till de offentliga aktörer 
som genom sina varierande verksamhetsområden har stor betydelse för människors hälsa.  
 
Syftet med projektet har varit att ge Gällivares nya kommunpolitiker, valda i september 2014, 
sakupplysning om människors hälsa och hälsans olika bestämningsfaktorer. Därtill har ingått att 
entusiasmera politikerna att engagera sig i hälsofrågorna genom att dels visa att folkhälsoinsatser är 
mycket kostnadseffektiva, dels ställa politikerna inför de utmaningar på hälsans område som finns i 
Gällivare och låta politikerna grupparbeta kring dessa utmaningar. Knytningen mellan hälsa, hälsans 
bestämningsfaktorer och social hållbarhet har också lyfts fram. Detta då en övergripande fråga för 



	   12	  

politikerna har varit ”hur kan vi uppnå ett socialt hållbart Gällivare”? Omformulerat, och kort, har 
syftet varit att dels öka de nya politikernas kunskap om hälsa och bestämningsfaktorer för hälsa både 
generellt och med avseende på Gällivare, dels medverka till en ökad motivation för folkhälsoinsatser 
med fokus på de utmaningar som finns i Gällivare.  
 

4. Metod 
 
Innehållet i temadagen med politikerna har varit följande: Först en inledande redovisning av 
Gällivares folkhälsostrateg Catharina Gustafsson om Gällivare kommuns övergripande folkhälsomål 
och styrsystem för folkhälsoarbetet. Därefter mitt föredrag inklusive grupparbete med titeln Den 
lönsamma hälsan. Om folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. Följande frågeställningar har ingått. 
 

1. Vad är hälsa och hur mäts den? 
2. Vilka faktorer påverkar hälsan? 
3. Varför satsa på hälsa? 
4. Utmaningar för Gällivare? 
5. Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra för att möta utmaningarna? 
6. Samling, avrapportering av uppdraget.  

 
Utgångspunkten för detta pedagogiska upplägg har varit psykosynteskurvans frågor 1. Var är vi? 
(läge), 2. Vart ska vi? (riktning, skapa motivation), 3. Vad står i vägen? (hinder) 4. Vad behöver 
utvecklas? (möjligheter, utveckla), 5. Vad blir vårt nästa steg? (grunda, gå till handling), naturligtvis 
delvis modifierat mot bakgrund av de behov som folkhälsostrategen har understrukit. Även KASAM-
modellens salutogena värdegrund och modell om begriplighet (vad-frågan), meningsfullhet (varför-
frågan) och hanterbarhet (hur-frågan) har varit en utgångspunkt. Med avseende på detta, se avsnitt 2 
om teorier.  
 
I termer av kvantitativ och kvalitativ metod så bygger framställningen på läsning av en stor mängd 
svenska och internationella forskningsrapporter samt extraktion av en likaså stor mängd kvantitativa 
epidemiologiska och nationalekonomiska data. En huvudkälla för kvantitativa data om utvecklingen 
över tid av hälsa och bestämningsfaktorer har varit Scandinavian Journal of Public Health 2012;40, 
vilken i sin tur har hämtat data från Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009. Kvalitativa data i 
redovisningen är primärt frågor och svar i det grupparbete som politikerna gjorde under dagen. När det 
gäller svaren så redovisas dessa både sammanfattningsvis och genom utskrift av en inspelning av den 
muntliga redovisningen. Referenser redovisas kontinuerligt i den följande texten.  
 

5. Genomförande 
 
I detta avsnitt redovisas det material som togs upp på mötet med politikerna. Inledningsvis tas 
underlag upp som gäller kommunens uppdrag på folkhälsoområdet och som redovisades av 
kommunens folkhälsostrateg Catharina Gustafsson. Därefter redovisas mitt eget föredrag inklusive de 
utmaningar för Gällivare kommun som jag har identifierat i samverkan med folkhälsostrategen. 
Kopplat till detta redovisas politikernas grupparbete och resultatet av det.  
 
5.1 Gällivare kommuns uppdrag och mål inom 
folkhälsoområdet 
Gällivare kommuns uppdrag är att via de verksamheter som kommunen ansvarar för bidra till en 
positiv utveckling av folkhälsan i kommunen. En sådan utveckling är i sin tur en viktig komponent i 
den sociala hållbarhet och den goda samhällsutveckling som kommunen eftersträvar. 
 
Folkhälsoarbetet organiseras på alla nivåer av de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige 
ger direktiv utifrån vision och viljeinriktning. Kommunstyrelsen ansvarar för att strategiska mål 
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definieras och uppnås. Nämnderna är ansvariga för att taktiska mål definieras och uppnås. 
Förvaltningarna ansvarar för att konkreta åtgärder genomförs för att uppnå målen. Förvaltningarna är 
även ansvariga för uppföljning. En arbetsgrupp av kvalitetsledare och verksamhetsutvecklare stödjer 
nämnder och förvaltningar med implementering och uppföljning. Folkhälsostrategen leder det 
strategiska folkhälsopolitiska arbetet genom bl.a. sammanställningar och analyser. Folkhälsorådet har 
representanter även från andra myndigheter än kommunen och från frivilligorganisationer. Rådet är ett 
samrådsorgan med ansvar för att gemensamt arbeta för att förbättra folkhälsan. Brottsförebyggande 
rådet är på motsvarande sätt ett samrådsorgan med ansvar för att gemensamt arbeta för att förbättra 
folkhälsan genom att främja trygghet och förebygga brott.  
 
Gällivare kommun har enligt den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 tolv mål definierade inom 
ramen för fem övergripande målområden. Målområden och mål är följande: 
 
Målområde 1: Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer 
• Mål 1: Ett hälsofrämjande perspektiv beaktas i all planering. 
• Mål 2: Mångfald ska beaktas. 
 
Målområde 2: Alla barn och ungdomar ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt 
• Mål 3: Barnperspektivet beaktas i alla verksamheter. 
• Mål 4: Hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa. 
• Mål 5: Föräldrastöd erbjuds föräldrar med barn 0-17 år. 
• Mål 6: Ett brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 
• Mål 7: Alla elever ska nå kunskapskraven. 
 
Målområde 3: Ett bra och tryggt liv som vuxen 
• Mål 8: En hälsosam och trygg livsstil stöds. 
• Mål 9: Våld ska inte förekomma. 
 
Målområde 4: En trygg ålderdom 
• Mål 10: Miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv. 
 
Målområde 5: Samordning och uppföljning av folkhälsoarbetet 
• Mål 11: God och effektiv samverkan och samordning mellan kommun och övriga aktörer. 
• Mål 12: System för uppföljning och utvärdering finns. 
  
Folkhälsostrategens budskap till politikerna är att investeringar behöver göras i hälsa. Sådana 
investeringar innebär kostnader på kort sikt men vinster på längre sikt. Strategen exemplifierar med att 
om ett barn i Gällivare hindras från att hamna i utanförskap så uteblir en kostnad på 15 750 000 
kronor, dvs. nästan 16 miljoner kronor (Nilsson & Wadeskog 2015). Enligt statistiska beräkningar 
antas 11-14 procent av alla barn hamna i utanförskap som vuxna. År 2013 hade Gällivare 146 
sexåringar. Vid ett antagande om att 13 procent av dessa, dvs. 19 personer, hamnar i utanförskap blir 
samhällskostnaden för dessa 299 250 000 kronor, dvs. 300 miljoner kronor fram till 65-årsåldern.  
 

5.2 Den lönsamma hälsan. Om folkhälsoarbetets 
grunder och möjligheter  
Min egen roll under denna folkhälsodag med nya politiker har varit att bidra med kunskap om 
människors hälsa och hälsans olika bestämningsfaktorer. Utöver att bidra med sakupplysning har 
uppdraget gällt att entusiasmera politikerna att engagera sig i hälsofrågorna genom att dels visa att 
folkhälsoinsatser är mycket kostnadseffektiva, dels ställa politikerna inför de utmaningar på hälsans 
område som finns i kommunen och låta politikerna grupparbeta kring dem. En övergripande fråga för 
politikerna har varit “hur kan vi uppnå ett socialt hållbart Gällivare”? 
 
Följande frågeställningar har ingått i mitt uppdrag. 
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1. Vad är hälsa och hur mäts den? 
2. Vilka faktorer påverkar hälsan? 
3. Varför satsa på hälsa? 
4. Utmaningar för Gällivare? 
5. Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra för att möta utmaningarna? 
6. Samling, avrapportering 
 
I det följande redovias dessa olika delar utifrån de powerpointbilder som jag visade under dagen. Till 
bilderna bifogar jag här en kort beskrivande text. 
 
5.2.1 Vad är hälsa och hur mäts hälsa? 

 
§ Välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (WHO 1948) 
§ En resurs i vardagslivet (WHO 1986)  
§ Medellivslängd 
§ Allmänt självskattat hälsotillstånd 
§ Diagnosticerad sjukdom 
§ ”Hälsokorset” 
§ Folkhälsa – vad är det?  

 
Inramat redovisas de faktorer som ska behandlas under detta avsnitt om hälsa och hur hälsa mäts. 
 
Välbefinnande 
Den mest kända hälsodefinitionen finns i WHO:s konstitution (WHO 1948): 
• Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaron 

av sjukdom eller funktionsnedsättning. 
 
Med den definitionen ville man göra en tydlig markering och argumentera för att hälsoutvecklingen i 
världen inte i första hand var en fråga om mer och bättre sjukvård och specifika 
sjukdomsförebyggande insatser utan också om breda sociala reformsträvanden.  

 
En resurs i vardagslivet 
I Ottawa Charter (WHO 1986) där begreppet hälsofrämjande arbete myntades skriver man att  
§ Hälsa är en resurs i vardagslivet, inte livets mål. 
 
Hälsan har alltså med fysiska, personliga och sociala resurser att göra. Det innebär också att individer 
för att kunna uppleva en god hälsa måste kunna identifiera och realisera önskningar, tillfredsställa 
behov och klara sig i sin fysiska och sociala omgivningsmiljö. 
 
Steg vid bedömningen av hälsa  
I folkhälsosammanhang är det viktigt med att en definition som beskriver hur olika steg i vårt sätt att 
mäta och bedöma befolkningens hälsa har vuxit fram. Den följande är en definition i ett delbetänkande 
till den statliga utredningen HSU 2000 (SOU 1997:119). 
• Begreppet hälsa inbegriper fyra var för sig lika viktiga värdebegrepp, nämligen långt liv, friskt liv, 

rikt liv och jämlikt liv.  
 
Medellivslängd 
Ett vanligt mått i ett folkhälsosammanhang är att ange befolkningens medellivslängd mätt från 
födelsen, figur 1. Sverige har födelse- och dödlighetsstatistik sedan mitten av 1700-talet. Denna bild 
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Figur 1. Medellivslängd vid födelsen 1751-200         Figur 2. Medellivslängd 1945-2011 
 

 
 
visar utvecklingen 1751-2000. Kring sekelskiftet 1900 var medellivslängden drygt 50 år. Motsvarande 
år 2000 är 80 år. Av bilden framgår att kvinnor alltid har levt längre än män. 
 
Bilden av medellivslängden 1945-2011 visar i figur 2 tydligare än den förra hur gapet i medellivslängd 
mellan kvinnor och män först ökar för att sedan minska igen under perioden. Utvecklingen beror 
främst på olika dödlighetsutfall för kvinnor och män i hjärt-kärlsjukdom. År 2011 är medellivslängden 
nästan 84 år för kvinnor och nära 80 år för män. 
 
Figur 3. Återstående livslängd vid 30 års ålder 
 

 
 
Även bilden i figur 3 visar medellivslängd men inte från födelsen utan från 30 års ålder. Med start vid 
den tidpunkten blir det möjligt att klargöra skillnader i återstående livslängd mellan socioekonomiska 
grupper, här mätt via utbildningsnivå. Som framgår av bilden är det år 2007 drygt 4 års skillnad 
mellan grundskoleutbildade personer och eftergymnasialt utbildade och detta gäller både för kvinnor 
och män. Vidare framgår att skillnaderna mellan utbildningsgrupper har ökat markant för båda könen 
under tidsperioden 1986-2007. 
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Allmänt självskattat hälsotillstånd  
Figurerna 4 och 5 visar några mått på så kallad självskattad hälsa. Den typen av mått finns i 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC-undersökningarna) och i Statens 
folkhälsoinstituts, numera Folkhälsomyndighetens, mätningar av hälsa genom Nationella 
 
Figur 4. Gott allmänt hälsotillstånd              Figur 5. Dåligt allmänt hälsotillstånd 
 

	    
 
folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Figurerna visar utvecklingen över tid respektive i olika åldrar 
av ett gott respektive dåligt allmänt hälsotillstånd. Av figur 4 framgår att personer med kort utbildning 
har ett sämre allmänt hälsotillstånd än personer med längre utbildning samt att hälsogapet för kvinnor 
har ökat mellan åren 1980 och 2005. Figur 5 visar att personer med arbetaryrken har en sämre 
självskattad hälsa än personer som är tjänstemän. Den senare bilden visar också att gapet mellan de 
båda yrkeskategorierna vidgas under personernas yrkesverksamma tid för att minska igen efter 
pensioneringen.   
 
Figur 6. Ängslan, oro eller ångest, 16-24 år              Figur 7. Ängslan, oro eller ångest, alla åldrar 
 

 
 
Psykisk ohälsa innefattar en rad olika aspekter av psykiska problem. Det gäller allt 
från självrapporterade besvär såsom trötthet, oro och ångest till depression och 
psykiska sjukdomar såsom schizofreni eller bipoläritet. Bilden i figurerna 6 och 7 visar från ULF-
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undersökningarna utvecklingen av ängslan, oro och ångest under 1990-talet och fram till 2005. 
Särskilt gruppen i åldern 16-24 år och i denna grupp särskilt kvinnor känner i allt högre grad ängslan, 
oro och ångest.  
 
Senare siffor visar enligt Öppna Jämförelser 2014 (Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Sveriges 
Kommuner och Landsting 2014) att nedsatt psykiskt välbefinnande är särskilt omfattande i gruppen 
15-29 år där ca 30 procent av kvinnorna och 20 procent av männen har ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande. I åldersgrupperna 30-44 år, 45-64 år och 65-84 år blir sedan välbefinnandet bättre, det 
gäller särskilt de äldre.  
 
Diagnostiserad sjukdom 
Diagnostiserad sjukdom är ytterligare ett möjligt mått för att mäta hälsa. Figur 8 visar den så kallade 
sjukdomsbördan mätt som funktionsjusterade levnadsår, på engelska Disability Adjusted Life Years. 
Det är ett mått framtaget av WHO som väger samman år som förloras genom dödsfall och år som 
 
Figur 8. Sjukdomsbördan 
 

 
 
förloras genom funktionsnedsättning i en sjukdom. Graden av funktionsnedsättning vid sjukdom är 
baserad på expertutlåtanden. Exempelvis innebär sena faser av en demenssjukdom en mycket stor 
funktionsförlust. Genom Daly-måttet blev sjukdomsbördan av neuropsykiatriska tillstånd, här kallade 
psykisk ohälsa, väl synliggjorda. Som framgår dominerar psykisk ohälsa i kvinnors ohälsopanorama 
med hjärt-kärlsjukdom och cancer finns på andra och tredje plats. För män dominerar hjärt-
kärlsjukdom med psykisk ohälsa, cancer och skador på nästföljande platser. Vid genomgång av 
bestämningsfaktorer för hälsa ska forskningsresultat om sjukdomsbördans bestämningsfaktorer 
redovisas.   
 
Hälsokorset 
Ibland redovisas det så kallade hälsokorset (figur 9) som uttrycker att det finns två möjliga 
dimensioner vid mätning av hälsa. Den ena är hälsodimensionen, dvs. att må bra respektive må dåligt. 
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Figur 9. Hälsokorset 
 

 
Den andra är sjukdomsdimensionen, att vara frisk eller vara sjuk. Hälsokorset har bäring på 
exempelvis kroniska besvär. En person kan ha kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning men 
samtidigt uppleva sig ha en god hälsa.     
 
Folkhälsa – vad är det? 
Begreppet folkhälsa är liktydigt med hälsan i befolkningen. Man tittar så att säga ”ovanifrån” på 
hälsan i olika grupper av befolkningen. Grupperna kan väljas ut utifrån exempelvis socioekonomisk 
status mätt via utbildning, yrke eller ekonomi, kön, ålder, etnicitet, boende i olika delar av landet 
etcetera. Genom att belysa hälsan utifrån dessa kriterier så kan vi få syn på olikheter som sätter oss på 
spåret att också tydliggöra de individbaserade och samhälleliga orsakerna till skillnader i hälsa mellan 
olika grupper. Formellt definieras folkhälsa som 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 jämlikt fördelad som möjligt” (Janlert 2000). 
 
 
5.2.2 Vilka bestämningsfaktorer påverkar hälsan? 
 
§ Psykologisk anknytning 
§ Känsla av sammanhang (KASAM) 
§ Levnadsvanor 
§ Livsvillkor 
§ Samlad modell: Resurser och risker 
§ Hälsa, bestämningsfaktorer och social hållbarhet 
 
De bestämningsfaktorer för hälsa som ska diskuteras i det följande avsnittet har redovisats inom 
ovanstående ram. 
 
I avsnitt 2 om bakgrund har teoretiska utgångspunkter om hälsa och hälsans bestämningsfaktorer 
redovisats utförligt. Den redovisningen omfattar det teoretiskt mest väsentliga om vad som skapar 
skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Där finns också aspekter som kan knytas till 
andra modeller och teorier, till exempel sådana som gäller varierande sårbarhet hos individen där 
denna i sin tur kan bero på olika sociala och psykologiska villkor under barndomen. Kunskapen har 
vuxit inom det som har kommit att kallas den ”positiva psykologin”. Till den positiva psykologins 
resurser räknas till exempel KASAM – känsla av sammanhang med aspekterna meningsfullhet, 
hanterbarhet och begriplighet. Även självförtroende och självkänsla ingår liksom copingförmåga, dvs. 
människors tilltro till sin egen förmåga att klara olika situationer. Östgötakommissionen summerar att 
viktiga bestämningsfaktorer för hälsa på individnivån är individens tilltro till sin egen förmåga, tillit 
till andra samt hopp och framtidstro (Östgötakommissionen 2014).  
 
Psykologisk anknytningsteori 
En teori som har bäring på tilltro till egen förmåga och tillit till andra är den psykologiska 
anknytningsteorin (Josefsson & Linge 2011, Sanner 2012, Wennerberg 2013). Den stipulerar att 



	   19	  

människan är en relationell varelse som styrs av två existentiella behov, närhet till andra (relatedness) 
och egen autonomi/identitet (selfdefinition). Anknytning har i sin tur tre funktioner: 1. Överlevnad, 2. 
En säker bas för inlärning och undersökande av omgivningen, 3. Att utveckla en inre modell för 
relationer. Anknytning kan vara trygg eller otrygg: 
 
Trygg anknytning: I västvärlden är ca 75 % tryggt anknutna4. En trygg anknytning mellan förälder och 
barn kännetecknas av att föräldern är närvarande, pålitlig och förutsägbar. Barnet lär sig att klara av 
olika livssituationer och att uppfatta omvärlden som i huvudsak god inklusive att det i allmänhet går 
att lita på andra människor. Människor som har denna erfarenhet har generellt sett förutsättningar att 
som vuxna etablera och upprätthålla relationer. Den tryggt anknutne har som vuxen en balans mellan 
att vara beroende och självständig, att be och ta emot tröst, att knyta an utan att vara rädd att förlora 
sig.  
 
Otrygg undvikande anknytning: Om man som barn är omgiven av vuxna som är otillgängliga, fientliga 
eller otillräckliga i sin omvårdnad kan upplevelsen bli att det inte är någon idé att försöka knyta an, 
vilket resulterar i uppgivenhet och eventuellt ”andlig” död. Det medför att personen blir otrygg i 
framtida vuxenrelationer med en överdriven självvärdering, en låg värdering av andra och en 
oförmåga att berätta om och dela med sig av känslor och svårigheter. Den vuxne kan då försöka få 
näring från andra saker i livet än relationer.  
 
Otrygg ambivalent/ängslig anknytning: Om barnet är omgivet av vuxna som är opålitliga, t.ex. ibland 
glada och tillgängliga, andra gånger utan ork att ta hand om barnet så börjar barnet tvivla på att det är 
värt att bli älskat. Olika beteenden grundläggs då som syftar till att få uppmärksamhet och beröm som 
bevis på föräldrarnas kärlek och omsorg. Den vuxne med detta mönster har en låg självvärdering, 
fokuserar på andra och har svårt att ta hand om sina egna behov i relationer. Ett vanligt beteende är att 
överprestera på olika områden, t.ex. i arbetslivet, för att på det sättet ”göra sig värd kärlek”. Som 
vuxen kan ett sådant barn bli klängigt och hålla fast sin partner när han/hon vill göra något eget.  
 
Otrygg desorganiserad anknytning: Om den som har hand om barnet har egna problem i form av 
missbruk, våldstendenser eller psykisk sjukdom, kan ett annat, också motsägelsefullt mönster, 
uppträda. Barnet som är beroende av föräldern för sin överlevnad kan samtidigt känna sig hotat till 
livet av samma person. Inte sällan blir barnet utagerande eller på annat sätt ett ”problembarn”, trots att 
orsaken ligger i en förvirrande anknytning till de vuxna. Som vuxen har samma person svårt att 
bedöma fara eller se sin egen möjlighet att agera i olika situationer. Denna desorganiserade anknytning 
är också den mest destruktiva för barnets utveckling.   
 
Känsla av sammanhang – KASAM 
KASAM har nämnts i avsnitt 2, Bakgrund, ur ett pedagogiskt perspektiv. KASAM är också ett 
angeläget perspektiv ur ett bestämningsfaktorperspektiv med dess betoning av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Sammantaget ger dessa tre komponenter, i den utsträckning de har 
positiva förtecken, en känsla av sammanhang som gör det lättare för dem som upplever KASAM att 
klara av svåra livssituationer och även lättare att vidmakthålla en hälsosam personlig livsstil inklusive 
hälsosamma levnadsvanor (Pellmer & Wramner 2007). Eftersom det inte finns någon ”kontrovers” 
mellan de båda perspektiven så redovisas inget ytterligare om KASAM i detta avsnitt. 
 
Levnadsvanor  
Hälsopolitiken har tidigare framförallt inriktats på beteenden som utgör hälsorisker, i första hand 
tobaksrökning, riskkonsumtion av alkohol, narkotikaanvändning, ogynnsamma kostvanor, för lite av 
motion, riskfyllda sexualvanor och solvanor. I folkhälsopolitiken från år 2003 har ett tillägg gjorts till 
listan i form av dopning och överdriver spelande.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Personligt meddelande från Gertrud Wide, HumaNova Utbildning AB. 
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Det mönster som framkommer vid analyser av levnadsvanornas förekomst i olika befolkningsgrupper 
är att ohälsosamma levnadsvanor tenderar att samlas hos personer som också är socialt utsatta. De 
negativa hälsokonsekvenserna av en enskild riskfylld levnadsvana, t.ex. rökning, är genom 
synergieffekten större om den uppträder i kombination med andra ohälsosamma levnadsvanor, t.ex. 
hög alkoholkonsumtion (SOU 1998:43). På motsvarande sätt får en enskild hälsosam levnadsvana, 
t.ex. regelbunden motion, större effekt om personen som motionerar även har andra hälsosamma 
levnadsvanor, t.ex. äter näringsriktigt.  
 
Livsvillkor 
Människors hälsorelaterade levnadsvanor har ett starkt samband med personernas livsvillkor och 
sociala position. Levnadsvanorna påverkas t.ex. av utbildningsnivå, sysselsättning, ekonomiska 
villkor, boendesituation, dvs. de förhållanden som har nämnts extensivt i avsnitt 2, Bakgrund, i 
avsnittet med teoretiska utgångspunkter – hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. I det avsnittet 
redovisas en modell med följande områden (Diderichsen, Evans, & Whitehead 2001): 
• social stratifiering  
• exponering för hälsorisker  
• utfall i sjukdomar och ohälsa 
• sociala konsekvenser av ohälsa 
• den samhälleliga kontexten.  
 
Utöver att ge perspektiv på frågan hur människor stratifieras till olika resurser och risker till följd av 
olika sociala positioner visar modellen de olika möjligheter som finns att via politiska beslut av stat, 
landsting/regioner och kommuner påverka människors hälsa genom olika verksamheter och metoder. 
 
Samlad modell: Resurser och risker  
Människors hälsa och välbefinnande bestäms som har framgått av många faktorer, men generellt sett 
handlar det om vilka resurser vi har och vilka risker vi utsätts för, både resurser och risker knutna till 
oss själva som individer och resurser/risker som ”finns utanför” oss. Individuella resurser är t.ex. 
utbildning, sysselsättning och inkomst, och individuella risker är bl.a. vanor som gäller rökning, 
riskbruk av alkohol, undermålig mat från hälsosynpunkt och avsaknad av fysisk aktivitet. Resurser 
som ”finns utanför” oss som individer är t.ex. de resurser som finns i de gemensamma 
välfärdssystemen medan risker kan handla om miljöfaktorer, som kan skada hälsan, t.ex. kemikalier 
och strålning.    
 
Sociala bestämningsfaktorer5 för hälsa kan uttryckas på individuell nivå genom begreppet 
välfärdsresurser (Lundberg et al. 2008). Sådana resurser kan definieras som ”de resurser som 
människor förfogar över i form av pengar, positioner, kunskap, psykologisk och fysisk energi, sociala 
relationer, trygghet m.m. genom vilka individen kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor”. 
De resurser som individen förfogar över kan vara individuella eller kollektiva. De individuella 
resurserna är viktiga i alla samhällen. De är: 
• personliga resurser som t.ex. kunskap eller psykologisk energi, 
• marknadsbaserade resurser som t.ex. inkomst och prestige som är skapade av individen själv på 

marknaden, 
• familjerelaterade resurser som t.ex. familjeinkomst, social position eller sociala relationer som är 

genererade genom familjen. 
 
De kollektiva resurser som tillhandahålls av välfärdsstaten är främst socialförsäkringar 
(välfärdsstatens ”kontantsida”) som täcker inkomstbortfall vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom, 
samt subventionerade välfärdstjänster (välfärdsstatens ”omvårdnadssida”) som t.ex. barnomsorg, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 De viktigaste faktorerna i livsvillkoren, dvs. utbildning, arbete, inkomst och bostad benämns ofta hälsans 
sociala bestämningsfaktorer. I Lundberg et al. (2008) har ytterligare några faktorer knutna till individen lagts in.   
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hälso- och sjukvård och handikappomsorg. Rätten till stöd via kollektiva resurser är knuten till olika 
problem, bl.a. hälsoproblem och sociala konsekvenser av ohälsa t.ex. att inte kunna försörja sig genom 
arbete. Denna tvåvägsrelation mellan hälsa och sociala villkor är ett viktigt drag i utvecklingen av 
välfärdsstaten i Sverige och i de övriga nordiska länderna.  
 
Hälsa, bestämningsfaktorer och social hållbarhet 
Med de nu nämnda definitionerna av hälsa och hälsans bestämningsfaktorer är det möjligt att tentativt 
definiera begreppet social hållbarhet. Det görs här mot bakgrund av ett underlag som har hämtats från 
en rapport från Malmö stad (Malmö stad 2014).  
 
I nämnda rapport anges att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av social hållbarhet. 
Begreppet definieras t.ex. olika av svenska kommuner och landsting/regioner. En möjlig definition 
som lyfts fram i rapporten är följande:  

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle med jämlika förutsättningar för ett bra liv, en 
trygg uppväxt, utbildning, arbete, bostad och en god hälsa. Det är ett samhälle som inte 
äventyrar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  

 
I ett annat stycke i rapporten finns Malmökommissionens förordade jämlikhetsperspektiv som utgör 
ett argument för nämnda definition av social hållbarhet. Stycket lyder så här: 
 

Fokus är på jämlikhet därför att ”ojämlikhet hotar den sociala hållbarheten genom att det 
blir allt svårare att upprätthålla det sociala kontraktet i samhället, där människor har tillit till 
varandra och till samhällsinstitutionerna och deltar aktivt i olika sammanhang där sådan tillit 
skapas”.  

 
Utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer 
Efter denna redovisning av olika typer av bestämningsfaktorer för hälsa är det nu aktuellt att visa 
några figurer som anger utvecklingen för nämnda faktorer.     
 
Figur 11. Folkhälsans bestämningsfaktorer och sektorer för insatser 
 

	   
 
Figur 11 är Dahlgrens och Whiteheads (1991) berömda halvmånefigur med individen i centrum och 
olika lager av bestämningsfaktorer runt om, först individens sociala sammanhang, därefter 
levnadsvanor, sedan individens socioekonomiska situation och de arenor från vilka individuella och 
kollektiva sociala välfärdsresurser utgår samt slutligen en yttre ram som handlar om 
samhällsutvecklingen i termer av miljö och samhällsekonomisk utveckling.  
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Övriga figurer avseende bestämningsfaktorer som redovisas fokuserar i flertalet fall socioekonomiska 
skillnader i utfall av faktorerna, i andra fall är utgångspunkten åldersskillnader. 
 
Figur 12. Olika riskfaktorers bidrag till             Figur 13. Intensiv fysisk aktivitet 
sjukdomsbördan             efter utbildningsnivå 
 

	   	  
	  
Figur 12 bygger på en svensk anpassning av WHOs studier av sjukdomsbördan och dess riskfaktorer.  
Som framgår är det enbart proximala (närliggande) bestämningsfaktorer till hälsa som har undersökts, 
inte distala bakomliggande (livsvillkor/sociala) bestämningsfaktorer. Denna begränsning till trots ser 
vi att vissa levnadsvanor är viktigare än andra vad gäller påverkan på sjukdomsbördan. Angående 
sjukdomsbördan, se figur 9. Stort men successivt minskande genomslag på sjukdomsbördan har i tur 
och ordning högt blodtryck (12-13%), tobaksanvändning (8-10%), höga kolesterolvärden (7-10%), 
högt BMI (7-8%), alkohol (5%, enbart män), fysisk aktivitet (3-4%), lågt intag av frukt och grönt (2-
3%), narkotika (1-2%), osäkert sex (2%, enbart kvinnor) och järnbrist (någon knapp%).  
 
Figur 13 visar utvecklingen över tid av intensiv fysisk aktivitet. För både kvinnor och män är denna 
aktivitet högre bland personer med lång utbildning än de med kort utbildning. Under senare år är 
därtill allt fler kvinnor och män intensivt fysiskt aktiva, det gäller i alla utbildningsgrupper.  
 
Figur 14. Alkoholkonsumtionen              Figur 15. Riskabla alkoholvanor 
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Figur 14 visar utvecklingen från en totalkonsumtion på mindre än 8 liter ren alkohol per capita och år, 
1990, till en kraftig ökning till över 10 liter per capita en knapp tioårsperiod efter Sveriges inträde i 
EU. Från en topp år 2004 har därefter konsumtionen fallit, dock inte till nivåerna före 1990.  
  
I figur 15 finns uppgifter om andelen personer md riskabla alkoholvanor. Riskfylld alkoholkonsumtion 
är liktydig med 9 standardglas vin per vecka för kvinnor och 12 standardglas per vecka för män. Ett 
standardglas motsvarar 12 cl vin. Som framgår av figuren varierar de riskfyllda alkoholvanorna 
mycket mellan olika åldersgrupper där främst en hög andel ungdomar (26-31 procent) i åldern 16-29 
år har riskabla vanor.  
 
Figur 16. Röker dagligen               Figur 17. Överviktiga eller feta 
 

	    
   
Andelen dagligrökare har minskat kraftigt från ca 30 procent av den vuxna befolkningen år 1980 till 
under 11 procent bland kvinnor och 9 procent bland män år 1014. Figur 16 visar med år 2008 som 
utgångspunkt det sociala mönstret i rökning. Kvinnor röker mer än män. Vidare röker personer med 
kort utbildning mer än personer med längre utbildning. Detta mönster gäller både för kvinnor och 
män.  
 
Figur 17 visar motsvarande sociala mönster för övervikt och fetma. Andelen personer med kort 
utbildning är mer överviktiga och feta än personer med längre utbildning. Det kan också noteras att 
andelen kvinnor med övervikt är drygt 30 procent medan männens andel är 50 procent, dvs. nästan 20 
procentenheter mer överviktigt hos män än kvinnor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sid$
18$

16

10

5

21

13

8

0

5

10

15

20

25

Kort utbildning Mellanlång
utbildning

Lång utbildning

Andel (%) som röker dagligen

Män Kvinnor

Andel som röker dagligen, 16-74 
år, 2008 Åldersstandardiserat.  

Källa:&Nationella&folkhälsoenkäten,&Hälsa&på&lika&villkor.&
Statens&folkhälsoinstitut$

Sid$
20$

Andelar som är överviktiga eller  
feta efter utbildningsnivå 
(Västerbotten). 

.  

Källa:&Scand&J&Public&Health&2012;40:135;163$



	   24	  

Figur 18. Utbildningsnivå                               Figur 19. Långtidsarbetslösa  
 

 	    
 
Figurerna 18-21 visar statistik för utbildning, arbete och inkomst. Figur 19 redovisar utvecklingen 
över en tjugoårsperiod vad gäller utbildningsnivå. Som framgår sker en successiv förändring med 
ökande andelar med lång och mellanlång (delvis) utbildningsnivå medan andelarna med kort 
utbildning minskar i motsvarande grad. 
 
Figur 19 handlar om andel med långtidsarbetslöshet bland arbetslösa. Som långtidsarbetslösa räknas 
de som varit öppet arbetslösa sex månader eller mer. Ungdomar under 25 år räknas som 
långtidsarbetslösa efter 30 dagar (SCB). Som framgår av figuren är personer med kort utbildning 
(grundskola) i högre utsträckning långtidsarbetslösa bland arbetslösa än personer med högskole- och 
gymnasieutbildning. 
 
Figur 20. Gini-koefficient för disp. ink.                   Figur 21. Gini-koefficient för disp. ink. 
per konsumtionsenhet, exkl. och inkl.               per konsumtionsenhet, inkl.  
kapitalvinst, 1995-2008               kapitalvinst, 1975-2011 
 

  
 
Gini-koefficient är ett ekonomiskt mått på ojämlikhet, t.ex. i inkomstfördelningen, hos en befolkning 
(Lundgren 2003). Gini-koefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att 
alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs. total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. 
Figurerna 20 och 21 visar båda måttet Gini-koefficient per konsumtionsenhet men under olika år och 
exkl. och inkl. kapitalvinst i figur 20 och inkl. kapitalvinst i figur 22. Som visas i figur 20 skapar 
kapitalvinster toppar i inkomstutvecklingen kring åren 2000-2001 och 2007-2008. Av figur 21 framgår 
att Gini-koefficienten ökar även från 2008-2011 och att den under samtliga av dessa år ligger över 0,3 
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vilket är de högsta värdena och den högsta ojämlikheten i inkomster under hela perioden 1975-2011. 
Som framgår av redovisningen i avsnitt 2, Bakgrund, är ekonomiska resurser både en indikator på 
social position och en bestämningsfaktor för hälsa. Att minska ekonomisk ojämlikhet och reducera 
fattigdom påverkar därför den ojämlika hälsan i en mer jämlik riktning. 
 
 
5.2.3. Varför satsa på hälsa? 
 
§ Hälsa är en viktig del av det humana och sociala kapitalet 
§ Hälsa främjar social och ekonomisk karriär 
§ Hälsa påverkar den ekonomiska tillväxten 
§ Hälsa minskar samhällets kostnader 
 
Frågan varför samhälleliga resurser ska satsas på människors hälsa har det närmast självklara svaret att 
hälsa eftertraktas av människor både för att en god hälsa är ett mål i sig, ett egenvärde, och för att en 
god hälsa är ett medel, ett instrumentellt värde, för att förverkliga andra saker i livet. Det är från den 
utgångspunkten rimligt att människors strävan på hälsans område stöds via samhälleliga insatser 
antigen det handlar om att skapa kollektiva resurser som människor ”kan dra på” i situationer då egna 
resurser är otillräckliga eller för att minska olika typer av risker som människor kommer i kontakt med 
i sina respektive livsmiljöer.  
 
Argumentet i det här avsnittet är dock inte i första hand humanistiskt utan ekonomiskt. En god hälsa 
främjar människors sociala och ekonomiska karriär. Därtill påverkar hälsan ett lands ekonomiska 
tillväxt genom främst ökad produktivitet men också genom (presumtivt) lägre samhällskostnader.  
Avsnittet inleds med att sätta hälsa i kontext med human och social hållbarhet. 
 
Hälsa är en viktig del av det humana och sociala kapitalet, och främjar 
karriären 
Figur 22 med de tre dimensionerna av hållbar utveckling har hämtats från boken Folkhälsa, hållbar 
utveckling och globalisering av Kjellström, Håkansta & Hogstedt (2005). Den visar på ett tydligt sätt 
hur hälsa och kunskap som delar av humankapitalet och det sociala kapitalet i form av tillit och 
samhällsanda samspelar med det ekonomiska och ekologiska kapitalet. Figuren utgår ifrån ett 
resursbas- eller kapitalbasresonemang på hållbarhet. Det innebär att summan av välfärden över alla 
generationer inte får minska, dvs. att kapitalstockarna totalt sett inte får minska, alltså att 
nettoinvesteringarna sett över alla tillgångar måste vara positiva. 
 
Figur 22. Hållbara kapitalbaser              Figur 23. Hälsa, kunskap, yrke, inkomst 
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Nästa figur, figur 23, har fokus på humankapitalet, dvs. hälsa och kunskap, och samspelet mellan 
dessa och yrke eller social position och inkomst. Genom hela livet, men särskilt under uppväxtåren, 
bygger individen upp olika typer av resurser som är betydelsefulla för hennes aktuella och framtida 
hälsa och sociala karriär. Det gäller fysiska resurser (t.ex. längd och vikt), psykologiska resurser (t.ex. 
kognition och självförtroende), socio-kulturella resurser (t.ex. livsstilsfaktorer och levnadsvanor), 
materiella resurser (t.ex. sparkapital) och sociala resurser (t.ex. social kompetens och socialt nätverk). 
Viktiga länkar i orsakskedjan där hälsa spelar in finns mellan uppväxtvillkor, hälsa i barndomen, 
utbildningsnivå, hälsa i tidig vuxen ålder, deltagande och position i arbetslivet, hälsa i tidig 
medelålder, inkomster och hushållets förmögenhet samt hälsa i sen medelålder. 
 
Hälsa påverkar den ekonomiska tillväxten  
I den här enkla modellen i figur 24 för hälsa och ekonomisk utveckling kan vi först se vad som 
påverkar människors hälsa och sedan hur hälsan påverkar den ekonomiska utvecklingen. 
 
Figur 24. Modell för hälsa och ekonomisk utveckling 
 

	   
 
Människors livsvillkor påverkar deras levnadsvanor som i sin tur påverkar hälsan, men livsvillkoren 
påverkar också hälsan direkt. Hälsan utgör tillsammans med kunskap individens humankapital. Hälsan 
påverkar ekonomin via produktionen, inkomsten och kostnader för vård, service och transfereringar.  
 
Hälsan påverkar produktionen genom:  
• mer omfattande arbetsdeltagande  
• högre produktivitet i arbetet  
• fler produktiva år 
• bättre inlärningsförmåga och fler utbildningsår 
• ökat sparande till följd av fler år i god hälsa. 
 
Hälsan påverkar inkomsten och därmed: 
• konsumtions- och sparandenivån 
 
Hälsan påverkar kostnader för vård, service och transfereringar: 
• som kan blir relativt sett lägre.  
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Det framgår av modellen att det finns en möjlig (och önskvärd) återkoppling mellan ekonomisk 
tillväxt och insatser för att främja en bättre och mer jämlik hälsa.  
 
Sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt i EU 
År 2001 redovisade WHO en rapport från The Commission on Macroeconomics and Health som 
visade att förbättringar i hälsa är en viktig strategi för ekonomisk tillväxt och minskning av fattigdom i 
låg- och medelinkomstländer (Commission on Macroeconomics 2001. Denna rapport följdes år 2005 
av en översikt, figur 25, om evidens beträffande hälsans effekter på ekonomin i höginkomstländer, 
särskilt EU. Rapporten The contribution of health to the economy of the European Union (Suhrcke, 
McKee, Sauto Arce, Tsolova & Mortensen 2005) framhåller att det finns starka ekonomiska skäl att 
investera i hälsa om Europas globala konkurrensförmåga ska kunna upprätthållas. Texten i det här 
avsnittet är en kompression av texten i Lundgren (2012). 
	  
Figur 25 och 26. Sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt i EU-rapporten om hälsans 
bidrag till ekonomin i EU, 2005 

	    

 
Effekter av hälsa på hushålls-, individnivå och makronivå 
Rapporten lyfter fram, figur 26, hur effekter av hälsa skiljer sig åt på individ- och hushållsnivå 
respektive på makronivå.  

 
På individ- och hushållsnivå påverkar hälsa löner och inkomster.  Sambandet visar sig som att dålig 
hälsa ger lägre löner vid anställningen och sämre löneutveckling. I studierna använder man bl.a. 
hälsomått som självskattad hälsa, diagnostiserad sjukdom och sjukskrivning. Även fysiska proxymått 
används som längd och vikt (BMI) där längd dels uppfattas ha anknytning till människors hälsa i 
barndomen, dels tolkas som associerad med auktoritet och kapacitet medan BMI är ett indirekt mått på 
hälsa som tolkas i termer av produktiv förmåga och socialt stigma. (Längre människor tjänar 
genomsnittligt mer, och tjocka människor, särskilt kvinnor, tjänar mindre.)  
 
Arbetsutbudet påverkas genom att sannolikheten ökar för individerna att delta i arbetskraften om de är 
friskare. Flera studier visar också att det finns ett klart samband mellan ohälsa och individernas 
överväganden att pensionera sig i förtid, men detta påverkas också mycket av de institutionella 
förutsättningarna, dvs. utformningen av pensionsförsäkringar och pensionsregler.  
 

Hälsans bidrag till ekonomin 
i EU – en forskningsöversikt 
år 2005  

 

!  Fråga: Hur påverkar hälsan ekonomin i höginkomst-
länder givet en teoretisk ram där hälsan tänks bidra 
med:  

!  ökat arbetsutbud, högre produktivitet, högre 
utbildning och ökat sparande? 

 Källa: Suhrcke, M., McKee, M., Sauto Arce, R., Tsolova, S., & Mortensen, J. (2005). 
The contribution of health to the economy in the European Union. Luxemburg: Office 
for Official Publications of the European Communities. 
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!  Mer utbildning ger högre produktivitet 
!  Bättre hälsa ökar motiven att investera i utbildning 
!  Sparandet ökar 
!  Humankapitalet (hälsa och utbildning) är centralt för 

ekonomisk tillväxt 
!  Grossman poängterade att hälsa är både mål och medel för 

individen, både en ”konsumtionsnyttighet” och en 
”kapitalnyttighet” 

!  Hälsa både efterfrågas och produceras av individen 
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Arbetsdeltagandet påverkas dessutom inte bara av den enskilda individens hälsa utan även av hälsan 
hos övriga i hushållet. Om t.ex. barn blir sjuka, måste föräldrarna anpassa sitt beteende på 
arbetsmarknaden till detta. 
 
Människors utbildning påverkas på flera sätt. Teorier om humankapital betonar att individer med 
bättre utbildning är mer produktiva och därmed också kan ha högre inkomster. God hälsa och bra 
kognitiva funktioner under barndomen ger – som vi har sett i modellen - bättre förutsättningar för 
kunskapsinhämtning och högre framtida produktivitet.  
 
Bättre hälsa ger också en längre livslängd och starkare motiv för människor att investera i utbildning 
för att förbättra sina framtida inkomster. Detta är något som inte studerats i samma utsträckning för 
höginkomstländer som för låginkomstländer.  
 
En viktig effekt av en ökad förväntad livslängd är att sparandet ökar om man förväntas leva ett längre 
och hälsosammare liv. Detta påverkar i sin tur förutsättningarna för investeringar i produktionen. 
 
En del av den teoretiska ram som EU-rapporten utgår ifrån rör humankapitalets bidrag till ekonomisk 
tillväxt. Rapporten hänvisar till den makroekonomiska neoklassiska teorin, där den ekonomiska 
tillväxten beror på kapitalstocken, arbetskraftens storlek och produktivitet. Förändringar i 
produktiviteten tänks bero på de teknologiska framstegen. Inom den s.k. endogena tillväxtteorin har 
försök gjorts att förklara vad som driver fram produktivitet och förändringar i teknologin. Teorin har 
särskilt fokuserat på investeringar i humankapital, främst som högre utbildad arbetskraft, även om 
Gary Becker i den ursprungliga formuleringen av humankapitalteorin 1964 även lyfte fram hälsa som 
en komponent i humankapitalet. 
 
Hälsokomponenten i humankapitalet är istället särskilt förknippad med en annan ekonom, Michael 
Grossman, som 1972 utvecklade en modell som sätter individens efterfrågan på hälsa i fokus. 
Grossman skiljer mellan hälsa som något människor kan konsumera, och som ett kapital som de 
investerar i. Som en ”konsumtionsnyttighet” är hälsa direkt nyttig eftersom människor uppskattar att 
må bra, hälsa är ett mål i sig, som ”kapitalnyttighet” ökar antalet dagar människor kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande genom att dagar med ohälsa minskar. Hälsa är därför inte enbart något 
som efterfrågas utan också något som produceras av individerna både som mål och medel.  
 
Mikro- och makroperspektiv på hälsa 
Författarna till EU-rapporten diskuterar kopplingen mellan de mikroekonomiska effekterna av hälsa 
och BNP-tillväxten på det makroekonomiska planet. Flera olika studier refereras, inklusive historiska 
studier (bl.a. Fogel 1994, Arora 2001) där enskilda länder har följts över längre tid och där man visar 
på positiva samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt. 50 % av ekonomisk tillväxt i Storbritannien 
1780-1980 uppskattas t.ex. i en studie bero på bättre hälsa och näring. 
 
Slutsatser av EU-rapporten 
Man kan dra några sammanfattande slutsatser från EU:s rapport som gäller generellt: 
• Det finns fortfarande brister i forskningen kring sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt 

som rör höginkomstländer och särskilt för Europa, bl.a. behöver man få fram variabler och mått 
för hälsa som är användbara för höginkomstländer 

• Det är viktigt att få en helhetsbild av sambandet mellan hälsa på individ- och hushållsnivå, och 
ekonomiska utfall på mikro- och makronivå. 

• En annan viktig slutsats som kan dras är att EU-kommissionen genom rapporten har lyft upp 
frågan på dagordningen och att det därför har blivit en politisk angelägenhet för de nationella och 
regionala beslutsfattarna att göra detsamma. 
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Ekonomiska effekter av socio-ekonomisk ojämlikhet i hälsa inom EU 
EU-kommissionen har haft en arbetsgrupp som har arbetat med frågan om sociala bestämningsfaktorer 
och ojämlikhet i hälsa. Inom ramen för detta arbete har professor Johan Machenbach vid Universitetet 
i Rotterdam haft i uppdrag av EU-kommissionen att belysa de ekonomiska effekterna av socio-
ekonomisk ojämlikhet i hälsa (Mackenbach, Meerding & Kunst 2007). Han menar att det är enbart 
genomsnittlig hälsa som har belysts hittills, och att det är otillräckligt. Rapporten var klar under 2007. 
Redovisningen i det här avsnittet är en kompression av texten i Lundgren 2012). 
	  
Figur 27 och 28. Ekonomiska effekter av socio-ekonomisk ojämlikhet i hälsa inom EU, 2007 
  

	   	  
 
Machenback utgår från ett stort antal olika datakällor för sin analys av samtliga länder i EU 25. Han 
presenterar ett s.k. ”levelling up” scenario för EU 25, figur 27. Levelling up betyder i sammanhanget 
en nivåförskjutning uppåt så att den vuxna befolkningen först rankas efter socio-ekonomisk position 
och sedan att de nedre 50 procenten av denna befolkning tänks få en lika bra hälsa som de 50 procent 
av befolkningen som utgör det övre skiktet. 
 
Han konstaterar då, figur 28, att antalet dödsfall som hänger ihop med denna ojämlikhet i hälsa mellan 
de två grupperna i befolkningen kan uppskattas till 707 000 per år, att antalet år som förloras beroende 
på dessa dödsfall är 11,4 miljoner, att antalet fall av ohälsa som inte inkluderar dödsfall är 33 miljoner 
och att inverkan på medellivslängen vid födelsen är 1,84 år samt att inverkan av samma ojämlikhet i 
hälsa när det gäller hälsovägd medellivslängd, dvs. god hälsa, är drygt 5 år (5,14 år).  
 
Han konstaterar vidare att den ekonomiska effekten av socioekonomisk ojämlikhet i hälsa är stor. 
Medan skattningarna av ojämlikhetsrelaterade förluster av hälsa som ”en kapitalnyttighet”, som 
minskar arbetsutbud och produktivitet, är modesta i relativa termer, 1,4 % av BNP, är de stora i 
absoluta termer, 141 miljarder Euro6.  
 
Det är när hälsa värderas som ”en konsumtionsnyttighet”, dvs. som nytta och livskvalitet för 
individen, som ekonomiska effekten av ojämlikhet i hälsa framstår som mycket omfattande; ca 9,5 % 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Beräkningar redovisas i Lundgren 2012. 

Ekonomiska effekter av socio-
ekonomisk ojämlikhet i hälsa inom 
EU 25, 2007 !
! 
!  Utgångspunkt: Studier med fokus på genomsnittlig hälsa är 

otillräckliga; de måste kompletteras av ett 
ojämlikhetsperspektiv. 

!  ”Levelling up” scenario: De 50 % med sämst hälsa ska få 
en lika bra hälsa som de 50 % med bäst hälsa. 

!  Fråga: Vilka kostnader innebär den nuvarande sociala 
ojämlikheten i hälsa jmf ”levelling up” scenariot? 

 

 Källa: Mackenbach, J. P., Meerding, W. J., & Kunst, A. E. (2007). Economic 
implications of socio-economic inequalities in health in the European Union. 
Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. 
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Detta ”kostar” ojämlikheten årligen i 
EU25!
!!  707 000 dödsfall, 11,4 miljoner år av liv, 33 miljoner sjukfall, 

1,84 år i medellivslängd, 5 år i hälsovägd medellivslängd. 
!  Som ”en kapitalnyttighet” (minskat arbetsutbud och 

produktivitet), 1,4 % av BNP. 
!  Som ”en konsumtionsnyttighet” (nytta och livskvalitet för 

individen), ca 9,5 % av BNP.  
!  15 % av kostnaderna för socialförsäkringssystemen och 20 % 

av kostnaderna för hälso- och sjukvården  

!  Hälsa och livskvalitet kan alltså vinnas för ett stort antal 
människor, men även ekonomiska fördelar.  
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av BNP eller 1000 miljarder Euro. Hälsa har inte något marknadsvärde. Bedömningen är därför 
baserad på en hälsoekonomisk värdering i pengar av dödsfall och sjuklighet.7 
 
Separat beräknade kostnader för socialförsäkringssystemen och hälso- och sjukvården stöder denna 
slutsats om en stor ekonomisk effekt. Ojämlikhetsrelaterade ekonomiska förluster beräknas till 15 % 
av kostnaderna för socialförsäkringssystemen och 20 % av kostnaderna för hälso- och sjukvården i EU 
som en helhet. Skattningarna avser årliga värden.8 
 
Det finns enligt Machenbach en stor potential att minska dessa socio-ekonomiska skillnader i hälsa 
och därmed vinna hälsa och livskvalitet för ett stort antal människor, men även att vinna ekonomiska 
fördelar.  
 
I Lundgren (2012) redovisas även andra internationella studier som styrker hälsans betydelse som 
”konsumtionsnyttighet”.   
 
Slutsatser av rapporten 
En summering av resonemanget så här långt säger följande:  
• Forskningen om hälsa och ekonomisk utveckling visar att hälsa har effekter på ekonomisk tillväxt.  
• Samtidigt är forskningen om detta samband bara i sin linda när det gäller rika länder i allmänhet 

och Sverige i synnerhet. Forskningen bör därför expanderas.  
• Studier ger stöd för att investeringar i hälsa bör ha en mer framskjuten plats när det gäller att 

främja ekonomisk utveckling. Men en aktivering behövs. Hälsan måste spelas in på en spelplan 
där hälsan än så länge inte finns med tillräckligt på dagordningen.  

 

Västra Götaland - ekonomiska effekter av socio-ekonomisk ojämlikhet 
En studie med motsvarande inriktning och metodik som den nyss nämnda har med data för år 2007 
utförts för Västra Götalandsregionen (Västra Götalandsregionen 2008). Samhällskostnaderna för 
ojämlik hälsa definieras som förlorad produktion av varor och tjänster (kapitalvärdet) och nyttovärdet 
av en god hälsa för individen (konsumtionsvärdet). Uppskattningsvis ger den ojämlika hälsan i Västra 
Götaland årligen upphov till ca 1 600 ”för tidiga” dödsfall, mer än 27 000 förlorade levnadsår, ett 
produktionsbortfall på ca 2 200 miljoner kronor och en förlust i hälsa motsvarande 13 900 miljoner 
kronor.     
 
Syntes: En god hälsa har ekonomisk betydelse för individen och 
samhället 
Min syntes vid en utvidgning av resonemanget är följande med avseende på exempelvis en kommun: 
 
Hälsa är ett mål i sig både för individ och samhälle:  
• Hälsa som mål → efterfrågan på hälsorelaterade varor och tjänster → marknad för hälsoföretag → 

önskvärt med politiska initiativ som reglerar och stödjer konsumenter och företag.  
• Hälsa som mål → efterfrågan på hälsostödjande infrastrukturer/miljöer → önskvärt med politiska 

initiativ som reglerar och stödjer en regional och lokal planering som gynnar hälsa, bl.a. 
utbyggnad och utformning av grönytor, vägar, transporter, boende, service, kultur, utbildning, 
forskning. 

 
Hälsa är även ett medel för individens och samhällets utveckling. 
• Hälsa som medel → ökad produktion → önskvärt med politiska initiativ som stödjer 

kompetensutveckling respektive hälsoarbete i skola, universitet, företag och organisationer. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Beräkningar redovisas i Lundgren 2012. 
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• Hälsa som medel → ökade inkomster → ökad konsumtion, investeringar och tillväxt. 
• Hälsa som medel → minskade (relativa) kostnader → önskvärt med politiska initiativ som stödjer 

en god, jämlik och jämställd hälsa i alla åldrar. 
 
 
5.2.4. Utmaningar för Gällivare - hälsa och 
bestämningsfaktorer 
 
Barn & unga - hälsa: övervikt och fetma, särskilt bland pojkar. 
Barn & unga - bestämningsfaktorer: behov av heltäckande föräldrastöd, låg fysisk aktivitet, negativa 
kostvanor, liberal drogattityd, hög andel elever som ej uppnått målen i åk 9 i grundskolan 
Vuxna & äldre - hälsa: låg medellivslängd och hög dödlighet i hjärtinfarkt bland män, höga 
sjukpenningtal för kvinnor, försämring i självskattad hälsa, övervikt och fetma särskilt bland män  
Vuxna & äldre - bestämningsfaktorer: låg fysisk aktivitet, riskkonsumtion av alkohol bland kvinnor, 
låg utbildningsnivå bland män.  
 
Utmaningarna för Gällivare på hälsoområdet gäller för barn och unga; övervikt och fetma bland 
pojkar, låg fysisk aktivitet bland pojkar och flickor, ohälsosamma kostvanor, drogliberal inställning i 
åk 7 och 9, och en ändrad inställning till cannabis i gymnasieåldern. För vuxna och äldre gäller 
utmaningarna; medellivslängd för män, sjukpenningtal för kvinnor, självskattad hälsa för både män 
och kvinnor, fetma bland män och kvinnor, dödlighet i hjärtinfarkt för män och riskkonsumtion av 
alkohol för kvinnor. Utöver detta gäller utmaningarna föräldrastöds- och utbildningsområdet; att 
bygga ut kommunens föräldrastöd, att alla elever i åk 9 ska nå målen i alla ämnen, att andelen män 
med eftergymnasial utbildning är låg och att andel höginkomsttagare bland kvinnor är låg.  
 
I det följande redovisas figurer och text som visar utvecklingen av nämnda indikatorer. Såväl figurer 
som textunderlag har erhållits av Gällivares folkhälsostrateg Catharina Gustafsson.    
 
Barn och unga: övervikt & fetma, fysisk aktivitet, kostvanor, drogattityd 
Figur 27 visar att andelen överviktiga flickor är 16 procent och andelen överviktiga pojkar är 32 
procent. För pojkarnas del kan detta jämföras med övervikt bland pojkar i länet som är 26 procent, 
dvs. 6 procentenheter lägre än i Gällivare. Även andelen som deltar i fysiska aktiviteter på fritiden är 
betydligt lägre bland både flickor och pojkar än motsvarande för länet. Till detta kan läggas att 
andelen som konsumerar läsk flera gånger per vecka är betydligt högre än motsvarande för länet.  
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Figur 27. Barn och unga – låg fysisk aktivitet,         Figur 28. Barn och unga – ökad drogliberal 
hög andel pojkar med fetma                inställning hos unga 
 

	    
 
Vad gäller droger så fortsätter andelen som dricker alkohol och röker att minska och ligger nu på de 
lägsta nivåerna sedan 2000-talet. Däremot kan som framgår av figur 28 det skönjas en svag uppgång 
av andelen som testat narkotika i åk 9, från 3 procent år 2011 till 5 procent år 2013.  
 
Till detta följer en oroande trend med en mer drogliberal inställning hos de unga. I den senaste 
mätningen av skolbarns hälsa och levnadsvanor (2013/2014) uppgav 93 procent (92 procent av 
pojkarna och 95 procent av flickorna) i åk 7 att de bestämt skulle tacka nej om de blev erbjudna 
narkotika, vilket är en minskning med 1 procentenhet för flickorna och 8 procentenheter för pojkarna 
jämfört med undersökningen år 2009/2010. I länet ökar däremot den negativa inställningen till 
narkotika. Ca 97-98 procent av pojkarna och flickorna i länet och i Kiruna uppger att de bestämt skulle 
tacka nej. Detta är samma höga nivåer som Gällivare legat på tidigare.  
 
Figur 29. Barn och unga – attityder till cannabis 
 

 
 
Attityder till cannabis bland elever i gymnasieskolan visas i figur 29. Andelen med restriktiva attityder 
har minskat mellan åren 2012 och 2014 bland samtliga elevkategorier. Kategorin neutrala/vet ej har 
blivit större med undantag för pojkar i åk 1 och flickor i åk 3. Andelen med liberala attityder till 
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cannabis har blivit större bland i samtliga kategorier med undantag för pojkar i åk 3. Sammantaget är 
det dock en tydlig trend att andelen med restriktiva attityder har minskat och andelen med neutrala 
eller liberala attityder har ökat. 
 
Vuxna och äldre: medellivslängd, sjukpenningtal, självskattad hälsa, 
fetma, dödlighet i hjärtinfarkt, riskkonsumtion av alkohol   
Figur 30 visar en minskad medellivslängd för män och en ökning av medellivslängden för kvinnor. 
Kommunens män lever år 2013 i genomsnitt tills de är 76 år, dvs. cirka 4 år kortare liv än 
medellivslängden för män i Sverige. Medellivslängden 76 år för män betyder att Gällivare kommun 
inom detta område ligger bland de 25 kommuner som har lägst medellivslängd i riket. Kommunens 
kvinnor lever drygt 83 år i medellivslängd, dvs. nära genomsnittet för riket. 
 
Figur 30. Vuxna och äldre – medellivslängd              Figur 31. Vuxna och äldre - låg livslängd för  

                män, höga sjukpenningtal för kvinnor 
 

	    
 
Den högra kolumnen i figur 31 visar sjukpeningtalen för kvinnor och män. Dessa tal har ökat kraftigt 
för kvinnor mellan åren 2010 och 2013. Det är dock en ökning som gäller generellt i Norrbotten och i 
hela landet. 
 
I figur 32 visas självskattad hälsa bland vuxna och äldre. Som framgår har en försämring skett mellan 
åren 2010 och 2013 från 69 procent till 65 procent bland kvinnor som uppger sig ha en god hälsa. För 
män finns en motsvarande nedgång från 71 procent till 68.  
 
Figur 32. Vuxna och äldre - självskattad hälsa        Figur 33. Vuxna och äldre – fetma 16-84 år 
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Figur 33 visar utvecklingen av fetma bland män och kvinnor. Mellan åren 2011 och 2014 har fetman 
ökat för män från cirka 18 procent till 21 procent samt för kvinnor från cirka 13 procent till 18 
procent. Precis som i nationella mätningar har kvinnorna en lägre nivå av fetma men ökningen av 
fetma för kvinnor är större än för män mellan de nämnda åren.  
 
På motsvarande sett som för barn och unga är den fysiska aktiviteten relativt sett låg bland vuxna. 
Kvinnor har därtill en lägre fysisk aktivitet än männen. Utöver att den stillasittande fritiden har ökat 
för både män och kvinnor så har konsumtionen av frukt och grönt minskat. Figur 34 visar i den 
vänstra figuren fetma bland män och kvinnor åren 2010 och 2012. Som även visas i figur 33 är 
andelen män med fetma hög och här ligger Gällivare bland de 25 i botten av rankningen i Sverige. 
Detsamma gäller dödlighet i hjärtinfarkt bland personer 65 år och äldre enligt figur 34 (25 i botten av 
rangordningen). Gällivare har som visas i den högra figuren en fortsatt hög andel, också främst män, 
som dör i hjärtinfarkt, och fler än samtliga jämförbara kommuner, dvs. Kiruna, länet och riket.  
 
Figur 34. Vuxna och äldre – hög andel män med     Figur 35. Vuxna och äldre – riskkonsumtion  
fetma, hög dödlighet i hjärtinfarkt               alkohol  
 

 
 
Som framgår av figur 35 har det skett en ökning av riskkonsumtionen av alkohol bland kvinnor mellan 
åren 2011 och 2014 från 5 procent till 9 procent av kvinnorna. För män har det i stället varit en 
nedgång i riskkonsumtionen under motsvarande tid från 16 procent till 12 procent av männen.  
 
Alla åldrar: utmaningar inom området föräldrastöd och utbildning 
Utöver ovanstående utmaningar för barn, unga, vuxna och äldre finns utmaningar för Gällivare 
kommun inom föräldrastöds- och utbildningsområdet; att bygga ut kommunens föräldrastöd, att alla 
elever i åk 9 ska nå målen i alla ämnen, att andelen män med eftergymnasial utbildning är låg och att 
andel höginkomsttagare bland kvinnor är låg.  
 
I avsnitt 5.2.2 har psykologisk anknytning lyfts fram som en viktig bestämningsfaktor för hälsan. 
Genom en trygg anknytning lär sig barnet att hantera olika livssituationer och att se omvärlden som i 
huvudsak god och pålitlig och andra människor som några som man för det mesta kan lita på. Den 
tryggt anknutne har som vuxen en balans mellan att vara beroende och självständig, att be och ta emot 
tröst, att knyta an utan att vara rädd att förlora sig. Gällivare kommun använder ett par typer av stöd 
till föräldrar med inriktning på anknytning, konfliktlösning och förebyggande av alkohol- och 
droganvändning. En av dessa är KOMET som är inriktat på att minska bråk och konflikter. En annan 
är EFFEKT som är ett alkohol- och drogförebyggande program.  
 

Vuxna och äldre – hög andel män med 
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Figur 36 visar tre KOMET-kurser för åldrarna 2-17 år, en EFFEKT-kurs för högstadiet och en 
presentation i gymnasieskolan samt därtill olika riktade stöd. Det stöd enligt figuren som ges är inte 
heltäckande varför en utveckling av föräldrastödet så att det fungerar i alla delar och blir heltäckande 
utgör en utmaning. Att ta upp levnadsvanor inom ramen för stödet anges som önskvärt.   
 
Figur 36. Barn och unga – föräldrastöd                Figur 37. Barn och unga – åk 9 uppnått målen  
                   i alla ämnen 
 

	   	    
 
Figur 37 visar att andelen elever i årskurs 9 som uppnådde målen i alla ämnen i Gällivares kommunala 
skolor minskade från 85,6 procent år 2010 till 80,9% år 2013. Gällivares resultat ligger dock i nivå 
med genomsnittet i Norrbotten och något högre jämfört med riket.  En femtedel av eleverna i årskurs 9 
nådde alltså inte målen i ett eller flera ämnen år 2013. Anmärkningsvärt är dock att andelen flickor 
som uppnådde målen i alla ämnen minskade drastiskt från 88,2 procent 2010 till endast 73,8 procent 
2013 medan pojkarnas resultat tvärt om förbättrades under samma period från 83 procent till 87,3 
procent. 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten är risken att dö i åldersgruppen 30–74 år dubbelt så hög bland individer 
med enbart förgymnasial utbildning som bland dem med en eftergymnasial utbildning. En mekanism 
för detta är kopplingen mellan utbildningsnivå och hälsopåverkande levnadsvanor som rökning, fetma, 
våldsutsatthet, arbetslöshet m.m. Gällivare kommun har som visas i figur 38 en lägre andel vuxna män 
med eftergymnasial utbildning både i jämförelse med riket, länet och Kiruna.  
 
Figur 38. Vuxna – eftergymnasial utbildning        Figur 39.  Vuxna – andel hög-, medel- och  

            låginkomsttagare  
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Hälsan påverkas av de socio-ekonomiska förutsättningar människor har och hur jämlikt samhället är. 
Som framgår av figur 39 har Gällivare en stor andel höginkomsttagare som till största delen utgörs av 
män. Den högsta andelen låg- och medelinkomsttagare är kvinnor.  
  
 
5.2.5 Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra för att 

möta utmaningarna? 
 
Efter föreläsningen om hälsa, mätning av hälsa, hälsans bestämningsfaktorer, skäl till att satsa på hälsa 
och redovisningen av de utmaningar som Gällivare kommun står inför avseende befolkningens hälsa 
och bestämningsfaktorer för hälsa gavs politikerna en möjlighet att göra ett grupparbete med 
inriktning på nämnda utmaningar.   
 
I grupparbetet medverkade 27 personer varav flertalet var politiker i Gällivare från kommunstyrelsen, 
nämnder för sociala frågor, utbildning, kultur, service och teknik samt några var tjänstemän. Bland 
personerna fanns även några personer från Pajala kommun och en person från Migrationsverket.  
 
Uppdrag till politikerna 
Politikerna och tjänstemännen fick ett papper med följande uppdrag i grupparbetet:  
 
”Vad behöver Gällivare för att möta de aktuella utmaningarna? 
Nedan presenteras tre olika teman. Dela upp er i grupper efter primärt intresseområde. I gruppen, börja 
med detta tema och fortsätt sedan till de två andra allt efter tid/intresse. Utgå från mål och strategier i 
den folkhälsopolitiska planen 2013-2018. Diskutera vilka förutsättningar som behövs för att vända 
problem till framgång. Det kan gälla till exempel följande:  

• konkretisering av mål  
• kapacitet för att uppnå mål (resurser, samverkan, kunskap)  
• uppföljning och utvärdering som ger vägledning 

    
1. Levnadsvanor - barn och unga  

• övervikt & fetma (pojkar)  
• fysisk aktivitet (pojkar och flickor)  
• kostvanor 
• drogliberal inställning  
• attityd till cannabis 

  
2. Levnadsvanor - vuxna och äldre 

• medellivslängd (män) 
• sjukpenningtal (kvinnor) 
• självskattad hälsa (kvinnor och män) 
• fetma (män och kvinnor) 
• dödlighet i hjärtinfarkt (män) 
• riskkonsumtion av alkohol (kvinnor) 

 
3. Föräldrastöd/Utbildning - alla 

Barn och unga:  
• heltäckande föräldrastöd  
• uppnått målen i alla ämnen i åk 9 (flickor och pojkar) 
Vuxna och äldre 
• andel eftergymnasial utbildning (män) 
• höginkomsttagare (kvinnor)” 
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5.2.6 Resultat av grupparbetet 
Politikerna och tjäntemänen delade in sig i fyra grupper, varav en för levnadsvanor bland barn och 
unga (10 personer), två grupper för levnadsvanor bland vuxna och äldre (5 respektive 6 personer) och 
en grupp för föräldrastöd och utbildning (6 personer). De synpunkter som de fyra grupperna 
redovisade sammanfattades av kommunens folkhälsostrateg Catharina Gustafsson. För att få en ökad 
tydlighet med avseende på åsikter gjorde undertecknad även en inspelning av redovisningen. Denna 
redovisas i anslutning till respektive sammanfattning. Utöver detta redovisas sammanfattande 
reflexioner av dagen sammanställda av Catharina Gustafsson: 
 
A Grupp – Levnadsvanor - barn och unga  
 
Sammanfattning av Catharina Gustafsson:  
1) Stärka förutsättningarna till rörelse/goda matvanor bör prioriteras.  Gemensam värdegrund. 

Skolan, fritidsanläggningarnas och föreningslivet roll i detta bör lyftas. 
2) Vi har alla strukturer på plats för att vara en bra folkhälsokommun men vi behöver satsa på 

insatser: implementering och uppföljning. Ex. på insatser som framkom var ökat antal 
idrottstimmar i skolan, spontanidrottsplatser, sportotek, kommunen ska inte sälja skräpmat 
(nyttigare utbud på simhallarna), nytänkande kring skolmaten, utbildning/information på 
förskolorna till föräldrar, kravställning inför föreningsbidrag. 

 
Transkriberad text från gruppredovisningen av Bernt Lundgren: 
Vi har sett siffrorna för våra barn och unga; de är inte bra. Vår fokusering i grupparbetet är på insatser, 
inte konstateranden. Vi delade upp det i två delar; och börjar med rörelse. I Gällivare har vi gjort 
spontanidrottsplatser och så här långt kan vi tycka att det är en jättebra satsning. De är alltså 
befolkade om man säger så, både unga och gamla är där och idrottar, och fler sådana idrottsplatser tror 
vi på. Spontanidrott, den fanns tidigare men vi gamla får acceptera att vi måste arrangera den.  
 
Sedan kom det här upp med utlåning av idrottsutrustning på förskolan och det var väl en bra idé, och 
det var någon förskola som hade det redan idag. Vi tror på det också för då behöver alla föräldrar inte 
ta med utrustning varje dag, man kan faktiskt gå ut och göra något helt spontant. T.ex. nu skiner solen, 
nu spelar vi bandy eller vad det nu kan vara för någonting.  
 
Vi pratade också om sportotek som finns i Luleå i kommunal regi. Och där lånar man ut till förskolor 
och skolor. Sedan var vi inne på det här; kan vi styra idrotten att göra det lite bättre för dem som inte 
är så idrottsintresserade? Det är svårt för idrottslärarna som följer en läroplan. Däremot kan vi som 
politiker utöka med en timme till exempel. Och då skulle vi inte kalla det idrott utan rörelse. Och här 
kanske vi lite mer kan gå in i det som fanns tidigare med aktiviteter där föreningar kommer in. Nu vet 
vi att alla föreningar är ganska trötta och de som jobbar aktivt i föreningar är också ganska utslitna i 
dagsläget, men alla föreningar är beroende av medlemmar som är ungdomar för det genererar pengar 
så vi tror att vi kan få dem till att jobba lite för skolan faktiskt och få fram flexibilitet när det gäller 
rörelse.  
 
Jag vill bara tillägga om den utökade timmen. Om man nu till exempel är överviktig så finns det 
problem med att byta om i omklädningsrum pga. upplevelsen att man ser ut som man gör. Man kanske 
istället kan få välja rörelse, gå en promenad, springa eller att klassen själv får göra något slags schema 
för den här timmen. 
 
Sedan hade vi fokus på matvanor. Det här är ju komplicerat. Vi kan inte kräva av barnen att de ska bli 
föräldrar till sina föräldrar. Vi diskuterade mycket om vi kan börja tidigt i förskolan för det är ju så att 
de flesta föräldrarna kommer till föräldrainformationerna. Där kunde föras in mer information om 
matvanor, utbildning helt enkelt. Enkel info om matvanor helt enkelt! När jag var barn hade vi 
tallriksmodellen. Den gick hem hos min mamma för den var väldigt enkel. Jag tror alltså på att man 
ska ha en enkel information för att få det att sitta i var mans huvud. Och varför inte börja i förskolan 
redan.  
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Men vi konstaterade att vi har ett problem när barnen börjar komma i 10-årsåldern och vi såg ju i en 
av figurerna för åk 7 och fetma för pojkarna. Vi kom odelat in på skolmaten. Det är en bra mat men de 
äter den inte. De går på Statoil och tar en korv. Vi kanske ändå måste påverka skolmaten till ett lite 
nytänk, och även att barnen får smaka olika smaker. Man får påverka skolmaten i rätt riktning. Vi är 
inne mycket på skolmaten i Gällivare; vi har Sveriges dyraste skolmat och vi kan verkligen göra något 
av det här. En viktig grej är chips i simhallen, där kan vi gå i bräschen med alternativ.  
 
Idrottsplatserna som ligger centralt, spontanidrottsplatserna, det är väldigt viktigt när vi planerar för 
nya Gällivare att de platserna hamnar bra så att ungarna själva kan ta sig dit helt enkelt. De ska inte bli 
beroende av att föräldrarna kan skjutsa, då bygger man in trösklar och det är inte bra, det vet vi, inte 
heller för barn som inte har de här resursstarka familjerna. Det ska vi fundera på hur vi placerar dem så 
att de i största möjliga mån kan ta sig dit själva utan att vara beroende av föräldrarna.  
 
Och som (namn) var inne på, det är viktigt vad vi säljer på våra anläggningar. Jag är flera gånger 
själv på badhuset och jag kan se vad badhuset säljer idag. Jag är inte så nöjd för oftast när föräldrar 
kommer ut med sina små barn så är det första de erbjuds varma chips. Och det är ju dåliga vanor. 
Andra familjer som kommer har med sig fruktpåsar och annat nyttigt. Som vuxen är man ju ansvarig 
av vad barn får i sig ganska högt upp i åldrarna. Det är i familjen matvanorna grundläggs och det är 
klart, det är inte vilka familjer som helst som köper varma chips; de medvetna har med sig nyttigheter 
som inte är socker eller fettbomber. Det blir skillnad det.  
 
Jag vill tillägga det här om chips och glass som (namn) sa. Vi har ju faktiskt skolan inte långt ifrån 
badhuset, många kommer till badhuset och köper chips och läsk istället för att äta lunch i skolan. Det 
ser man tydligt. Det är mycket chips.  
 
En del barn har sagt, varför får vi vuxenmat? Alla barn äter noggies, det går faktiskt att göra nyttiga 
noggies, göra barnmat men på ett nyttigt sätt. Även om vi tycker att skolmaten är bra, så kommer de 
inte att äta den om de tycker den är dålig. Då måste vi fråga oss, gör vi allt vi kan för att de ska äta 
skolmaten istället för att köpa den där korven på Statoil? 
 
Jag vill ta upp det där med föreningarna och krav. Idrottsföreningarna får ju mycket bidrag i form av 
aktivitetsstöd, sponsring m.m. Vi bör tänka på hur vi kan använda detta i utbildningssyfte, att ställa 
krav på värdegrundsarbete så de blir mer inkluderande, att de tänker på de ekonomiska trösklarna så 
det blir lättare att komma in i föreningarna. Så vet vi att det finns föreningar, hockey till exempel, där 
man kan ställa krav på att de jobbar aktivt med de här frågorna eftersom vi stödjer dem ganska 
mycket. Utan värdegrundsplan så bör de inte få bidrag av oss. Där kan vi tänka till. 
 
Bernt Lundgren, en fråga: Ni tar upp mycket om åtgärder! I vilken utsträckning handlar det ni tar upp 
om mål eller kapacitet för åtgärder? Jag tänker på att när ni pratar om sockerprodukter och chips i 
badhuset så ligger det ju nära frågan om mål. Då kanske man ska titta igenom målen, hur ser målen ut 
i verksamheten? Är det också så att det behövs en annan kapacitet? Om man ska bygga ut 
idrottsanläggningarna behövs ju resurser. Så egentligen berörs flera saker som åtgärdstankarna kan 
kopplas till.   
 
Fortsatt diskussion: Det som kom fram, både chipsen, läsken och glassen bidrar till en säker 
inkomstkälla för badhuset. Den väljer vi ju bort med det här. Det är naturligtvis småpengar i det här 
sammanhanget … och dessutom kommer inte ungdomarna att köpa våra idéer, inte på kort sikt i alla 
fall. Jag tycker också att vi ska genomföra en förändring men då ska vi säga att så här gör vi och det 
här är konsekvenserna.  
 
Bernt Lundgren: Det låter som detta är något att tala vidare om i nämndsammanhang. Jag uppfattar 
också att forskningen är väldigt överens om att det är sockerprodukterna som är det stora problemet 
bakom fetma. 
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Fortsatt diskussion: Vi har aldrig sålt så mycket läsk som nu och vi har aldrig varit så feta. Bara det 
säger ganska mycket. Om det är så, som sägs att Sverige är som USA men tio år efter, varför är vi då 
inte bättre förberedda? Övervikt har man ju pratat om länge. 
 
Bernt Lundgren: Jag tror vi har en förmåga att kunna bromsa det där, vi har en medvetenhet som 
också kan ta sig uttryck i politiska beslut. Man såg ju på alkoholen som gick upp från 8 till över 10 
liter per person men som sedan har dalat igen. Det finns instrument att påverka.  
 
Fortsatt diskussion: Avslutningsvis, marknadskrafterna, de är oerhört starka och vill sälja sina 
produkter. 
 
B1 Grupp – Levnadsvanor - vuxna och äldre   
 
Sammanfattning av Catharina Gustafsson:  
1) Politiska ambitioner utifrån resultat (de utmaningar som vi står inför). Samordning av strategiska 

planer/program. Mål med de frivilliga verksamheterna; t.ex. kultur- och fritid som 
folkhälsopolitiska åtgärder. 

2) Resurser fördelas utifrån dessa ambitioner, använda verkningsfulla metoder, vid större beslut kan 
hälsokonsekvens- och miljökonsekvensbedömningar behöva göras.  

3) Analyser och åtgärder för resultat.   
 

 
Transkriberad text från gruppredovisningen av Bernt Lundgren: 
Vi utgick från att vi faktiskt har ett resultat. Det handlade om medellivslängd, sjukpenningtal osv. 
Utifrån att vi har ett resultat så tänkte vi att man bör titta utifrån respektive ansvarsområde. Vad finns 
det för metoder för folkhälsan när man har den här problematiken? Vad finns det och hur har det 
fungerat? Och att vi jobbar på att följa upp dem, och att analysera, åtgärder utifrån resultat. Och när vi 
har ett resultat så är det politikerna som har en ambitionsnivå som måste sättas, och att resurser följer 
med.  
 
Så har vi strategiska planer och program. Det finns väldigt många sådana i vår kommun som är 
närbesläktade. Vi har miljöplan, vi har folkhälsopolitisk plan, vi har nya planer som är på gång t.ex. 
funktionshindersprogram som kommer, vi har jämställdheten. Det finns risk att det blir lite 
stuprörstänk med olika planer. Vi bör kanske tänka på att samordna de här, för att attackera från alla 
håll samtidigt. Också tänka på kultur och fritid. Vad vill ni som politiker inom just kultur och fritid, 
kan man använda det till folkhälsopolitiska åtgärder? Eller kan man ha både gemenskaper och 
praktiska grejer, någon typ av kulturplan eller fritidplan som riktas mot de här delarna? Och kanske 
också andra frivilliga aktiviteter som snöröjning. Snöröjer vi bara för att snöröja eller kan den också 
användas för att få fram en bättre jämställdhet och folkhälsa. Här finns en hel del man kan göra genom 
att politiskt fundera på vad man vill.  
 
Sen hann vi inte längre men vi var inne på att visa effekter av politiska beslut på miljön och folkhälsan 
genom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB). Om man 
göra sådana beskrivningar så jobbar man förebyggande också. Eftersom vi vet att vi har vissa 
problemområden så behöver vi tänka till.  
 
Jag tror att vi borde utveckla volontärverksamheten. Med Umeå som modell, där finns en fantastisk 
volontärverksamhet, det skulle verkligen inkludera både unga, medelålders, ja alla , och alla bidrar 
genom att ställa upp på olika vis. Det kan påverka mycket, även ensamhetsproblemen. Det tror jag 
skulle bidra väldigt mycket för det är både meningsfullt och bra. Och det är en övergripande grej. Vi 
borde tillsätta någon som kunde hålla i det på tjänstemannaplanet och verkligen djuploda och sätta sig 
in i det här. För det krävs att någon håller i det. Då skulle det komma långt. Och jag tycker det är en 
jättefin modell i Umeå. Alla medborgare som vill vara med i det, och det är många unga i Umeå, de 
går och besöker och har högläsning för äldre t.ex. Om det ordnas en aktivitet för äldreboendet så finns 
det folk som ställer upp och ser till att det är möjligt, t.ex. med grillning. De resurserna finns ju i det 
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dagliga arbetet i verksamheterna. Och det skulle bli väldigt positivt.  
 
Vi borde kunna göra ett studiebesök där. Det är som du säger en oerhört bred verksamhet med 
volontärinsatser inom skolan, inom rubbet av verksamheter. Det innebär att man har en bank med 400 
volontärer, från läxläsning till allt möjligt. Där har man samlat frivilligorganisationerna. Mycket bra. 
 
B2 Grupp – Levnadsvanor - vuxna och äldre  
 
Sammanfattning av Catharina Gustafsson: 
1) Stärka förutsättningarna för rörelse, sänkt sjukfrånvaro och ökad självskattad hälsa. 
2) Ex. på insatser för ökad rörelse var minskad bilkörning i centrum, schemalagd fysisk aktivitet på 
arbetsplatser, bättre GCSS (gång-, cykel, skid- och sparkspår), snöröjning trottoarer, för en sänkt 
sjukfrånvaro föreslogs adekvat bemanning, fungerande rehabkedja, för en bättre självskattad hälsa; 
ökad tillhörighetskänsla, stolthet över kommunen, etablera en volontär verksamhet, förutsättningar att 
arbeta med sig själv genom ex. mindfulness, yoga, meditation och ett bättre kultur- och fritidsutbud 
(teater, dans, revy, bio, idrott), samt fler mötesplatser och bostäder. 
 
Transkriberad text från gruppredovisningen av Bernt Lundgren: 
Vi hann med medellivslängd, sjukpenningtal självskattad hälsa. Vi har också gått in på det här med 
åtgärder. När det gäller medellivslängden så pratade vi först och främst om att minska bilkörningen 
och för att kunna minska den så behöver vi också förbättra det här samhället. Vi behöver mer 
gångvägar, cykelvägar och framförallt på vintern så behöver vi en bättre snöröjning av trottoarerna. En 
del säger att det har varit bättre snöröjning i år men jag upplever inte det, inte trottoarerna och inte 
gångvägarna. Det handlar alltså om att öka den fysiska aktiviteten. Och jag får lägga till någonting så 
kommer jag att tänka på det här med fysisk aktivitet på arbetsplatserna. Man har tagit bort konkret 
fysisk aktivitet för många och ersatt det med friskvårdskort. Jag tror att det är viktigt att man har fysisk 
aktivitet inne på arbetsplatserna. Stora kommuner kanske har det på arbetstid idag. Landstinget tog 
bort det och jag vet inte om man har infört det igen. För det blir på ett helt annat sätt för människor 
med friskvårdskort för det finns många som inte vill gå på de allmänna inrättningarna. Men på 
landstinget fanns då också egna gymnastiksalar, bassäng och redskapsträning, så då går folk. Och 
viktigast av allt; det ska vara schemalagt. Det ska läggas in i schemat på arbetstid. Och man har 
väldigt många vinster av det, ekonomiska vinster.  
 
Det som händer i Gällivare, och meningen, är att vi flyttar närmare varandra. Det borde underlätta för 
alla att förflytta sig med bil. Men det är lite symtomatiskt, och jag är en lika bra kålsupare som alla 
andra, att den första frågan är, hur ska vi få tillräckligt med parkeringsplatser? Då är vi fast i det 
gamla tänkandet. Vi ska åka bil till bolaget. Vi har väldigt lite reflektioner över att vi kanske ska ta oss 
på ett annat sätt och jag upptäckte det nu, det kanske är något för oss politiker att göra något åt. Vilket 
tänkande är vi fast i? Det är en gammal tradition som vi har.  
 
Ja helst ska man parkera utanför dörren, gärna inne i affären. Det är ju rent sjukt att vi diskuterar 
underjordiska garage för att parkera bilen. Vi borde acceptera att man får gå, det går jättebra. En 
fundering om gång- och cykelbanor, tidigare kom det upp en idé om sparkbanor. Vi bör tänka på 
sådant också. Hur gynnar vi icke bilåkning? Jag håller med; det borde inte vara något problem. Man 
borde kunna använda både gång-, cykel-, skid- och sparkbanor för att transportera sig.  
 
När det gäller sjukpenningtalen så vet vi hur det ser ut och det handlar om kvinnor. Men vänd på 
situationen: Adekvat bemanning först, därefter organisation och ledning. Därför det man har gjort 
under ett stort antal år det är att dra ner på personal, dra ner på personal, dra ner på personal! Och man 
skriker, inte minst på den fackliga sidan, hur ska ni klara av det här? ”Ja men vi gör om 
organisationen. Det kommer att gå så bra.” Då måste man nog börja tänka.  Och sedan, för det är 
saknas ofta, en fungerande rehabilitering. För när någon får t.ex. en arbetsskada eller sjukdom så 
måste man naturligtvis undersöka om personen kan slussas tillbaka till arbetslivet. Inte som 
Försäkringskassan har betett sig fram till nu som att en person ska jobba ”till varje pris”, utan det 
måste vara genomförbart i alla fall. Meningen är att vi ska ha en koppling; försäkringskassa, 
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arbetsförmedling, näringslivet och vården. Det måste egentligen börja med vården och 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, näringsliv. Man hade en arbetskedja i vården som fungerade 
bra men den finns inte kvar den heller. (Någon replikerar; det finns en arbetskedja i vår kommun).  
 
För att nyansera frågan, det har blivit oerhörda förskjutningar i kvinnliga sjukskrivningar från nacke 
och axlar under 80- och 90-talen, kvinnorna var också lite äldre, nu är de yngre och det slår över 
nästan alla branscher, vård och omsorg och alla branscher. Frågan är, vad är det som är typiskt för 
kvinnojobb? En reflektion är at kvinnorna är den offentliga sektorns frontsoldater medan gubbarna 
tillhör trossen. Skillnaden är att kvinnorna möter kunden, vårdtagarna, eleverna, medan gubbarna är 
mer back off. De är lika viktiga men för gubbjobben kan man lägga undan saker till nästa gång medan 
kvinnojobben är sådana att om man lägger undan till nästa gång så är det någon som blir fly 
förbannad. Kommunals ordförande sa en gång, apropå det, att säger man åt kvinnor att springa fortare 
så springer de fortare. Det är ett av problemen. 
 
Så går vi över till den självskattade hälsan. Det är jätteviktigt också att man har en 
tillhörighetskänsla. Och så skrev jag: Stolt över Gällivare? Om ni tänker efter hur mycket som har 
sagts om Gällivare; här kan man ju inte bo, här finns inget att göra, ska flytta så fort som möjligt. Man 
ska försöka uppmuntra att få en positiv beskrivning, att bo i Gällivare och vara stolt över det. 
Människor som kommer hit söderifrån säger; ni fattar inte vad ni har, alltså med fjället, med samhället, 
med vatten, med allting. Och det man kanske skulle försöka uppmuntra är det tänket. I och för sig kan 
jag tänka personligt att det sättet att prata kanske med LKAB och samhällsflytten och allting har 
dämpats lite grand.  
 
Och så har vi pratat om att man arbetar med sig själv, det ser ni överallt nu som kommer, det är 
mindfulness. Det kan man tänka att det är väldigt mycket att gå in på sig själv men det i sin tur 
påverkar ju det positiva tänkandet. Det finns mindfulness, meditation, yoga och så kultur inte minst. 
Teater, dans, revy och bio, vi har inte ens en biograf men det kanske kommer snart, och idrott.  
 
Där var vi inne på också att idrott handlar inte bara om en elitsatsning utan framförallt på rörelse. Just 
den där självskattningen av hälsan, om jag har förstått det rätt, så ställs frågan så, hur uppfattar du att 
du mår? Den speglar ju en rad olika faktorer där vi lyfter tillhörighetskänslan framförallt till en början. 
Den är ju svår att laborera med den där frågan men idrottsrörelsen, fysisk aktivitet, brukar ju som regel 
öka välmåendet så där tror vi att det finns ett konkret åtgärdsförslag.  
 
Även utomhusaktivitet i form av qigong är värdefullt. Även bostadssituationen kan tas upp här. Vi vet 
verkligen hur den är nu. Den epidemiologiska undersökningen har visat hur dåligt människor mår på 
senare tid. De håller på att omarbeta den; den skulle ha varit klar men är tydligen inte det. Det jag 
tänker på och som man kanske kan påverka sedan när LKAB nu har gått ut och sagt att de kanske vill 
påverka byggsituationen, är att man då borde försöka skapa mångfald i byggandet eftersom det också 
är en viktig faktor. Då tänker jag på sådana här kollektivhus, inte 70+ eller 50+ utan hus för alla i olika 
åldrar där man kan ha gemensam matlagning, studier, ja allt möjligt. Det är något som faktiskt 
kommer enligt byggherrar.  
 
Bernt Lundgren: Jag tänker mot bakgrund av det ni har sagt, trots att ni tillhör olika politiska partier, 
att ni kunde bilda rörelsepartiet. Ni sluter er samman, sätter igång, ni kommer att bli kända i hela 
Norrbotten för att ni sätter igång en rörelse, motionerar, struntar i att åka bil till bolaget m.m. Ok! 
 
C Grupp - Föräldrastöd/Utbildning – alla 
 
Sammanfattning av Catharina Gustafsson: 
1) En hållbar grund för föräldrastödet behöver etableras där stödet är inkluderat i verksamheternas 
kontinuerliga arbete; i form av stöd som alla kan nå (BUoK/Nll) och stöd för de med specifika behov 
(SOC/Nll). 
2) Fler föräldrastödsutbildare behövs i verksamheterna. Utveckla informationskanaler. 
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Transkriberad text från gruppredovisningen av Bernt Lundgren: 
Vi har inte varit inne på detaljer, utan vi utgick från folkhälsoplanen och så tittade vi på de frågor vi 
hade. Vi tittade på vad som stod och så funderade vi på, är vi nöjda eller är det något vi behöver 
utveckla? Vi konstaterade, för att nå målen som står här, föräldrastöd och kunskapskrav och de frågor 
vi hade, så ansåg vi att det behövs fler utbildare i verksamheterna, för att 100 procent av eleverna ska 
kunna nå kunskapskraven. För att fånga upp föräldrar och elever så krävs det fler utbildare hos alla 
aktörer som finns. Och då handlar det om barn, utbildning och kultur (BUoK), och det handlar om 
socialförvaltningen (SOC) och landstinget (Nll), och alla berörda egentligen. Det sa vi också att för att 
nå målen som står här, så behövs det en grund som alla kan nå, och den ska finnas lättillgänglig för 
dem som känner att de vill och måste ta del av det här. Den ska finnas i alla verksamheterna.  
 
Sen bör det också finnas specifik information och möjligheter för barn och föräldrar. För att barnen ska 
kunna nå kunskapsmålen, gå ut med fullständiga betyg och lyckas i livet, så behöver detta utvecklas 
mer. Denna grund tycker vi ska finnas hos barn, utbildning och kultur, och hos landstinget. Och vi 
tycker att de här specifika delarna hör hemma när barnen har hamnat utanför, i de situationer när 
barnen behöver väldigt mycket extra. Så kanske det här till största delen ska vara hos 
socialförvaltningen och landstinget. Landstinget har vi ju valt för att det kanske är barn och unga med 
neuropsykiatriska funktionshinder.  
 
Sen också, för att det ska vara lättillgängligt, det här kanske är saker som man inte alltid pratar om 
utåt, och man kanske känner att det här är jobbigt, då behöver vi utveckla våra informationskanaler. 
Och det handlar också om att nå 100 procentig täckning för de här individerna som det berör. Så långt 
hann vi.  
 
Sammanfattande reflexioner avseende dagen 
Vid slutet av dagen fick deltagarna reflektera över vad de tar med sig från seminariedagen9. Dessa 
reflexioner har av folkhälsostrategen Catharina Gustafsson delats in i allmänt, mål/uppföljning och 
kapacitet. 
 
Allmänt:  
• Folkhälsa är en rättighet som ska vara möjlig för alla. Ett långsiktigt arbete – det finns inga ”quick 

fix”. Folkhälsan genomsyrar alla politikområden. 
• Bekräftelse på att arbetet för ett jämlikt samhälle är det viktigaste. 
• Vi tjänar pengar på att satsa på folkhälsa. 
• Vikten av att bygga från tidig ålder – föräldrastöd/förskola/grundskola. 
• Vikten av KASAM – känslan av sammanhang. 
• Enkelt att förstå föreläsningen trots komplexa frågor.  
• Bra verktyg via föreläsningen för hur man kan jobba praktiskt. 
 
Mål/Uppföljning:  
• Betydelsen och vikten av politikernas målformuleringar för att utforma samhället. 
• Målen är steg ett. Därefter kommer medlen för hur vi ska arbeta (metoder/insatser). 
• Verkstan för oss politiker är att ”tänka nytt” – kring målen och att enas om dessa. 
• Det görs mycket men vi politiker behöver ta ett större ansvar.  
• Vi, nämnder, behöver bli bättre på att följa upp våra mål för folkhälsan. 
• 19 personer ska inte hamna i utanförskap och samhället förlora dessa människor utöver 300 mkr. 

Vi måste satsa tidigt. Vi vet att utanförskapet kostar sedan år tillbaka och måste agera nu – sätta 
prioriterade mål som möter detta och fördela resurser. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 De reflektioner som har anknytning till Bernt Lundgrens uppdrag har noterats, inte andra reflexioner som gäller 
föreläsaren Hans Abrahamsson.  
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Kapacitet 
• Den folkhälsopolitiska planen behöver tas på större allvar. Vi måste arbeta med denna plan.  
• Den folkhälsopolitiska planens mål är centrala – hur utveckla dessa – är de bra, behöver de 

förändras? Implementeringen ska ske av förvaltningarna. De bestämmer insatserna. 
• Tjänsteskrivelsen som tas fram inför alla politiska beslut (oberoende av fråga) behöver 

kompletteras med ”konsekvenser för folkhälsan”. 
 

6. Diskussion 
 
6.1. Uppdragets inriktning 
 
Gällivare kommun har i uppdrag att via de verksamheter som kommunen ansvarar för bidra till en 
positiv utveckling av folkhälsan i kommunen. En sådan utveckling är i sin tur en viktig komponent i 
den sociala hållbarhet och den goda samhällsutveckling som kommunen eftersträvar. 
 
Den här rapporten gäller ett större projekt knutet till ett konsultuppdrag den 15 april 2015 att bidra 
med kunskap om människors hälsa och hälsans olika bestämningsfaktorer till nya kommunpolitiker i 
Gällivare kommun. Utöver att ge sakupplysning på området har uppdraget omfattat att entusiasmera 
politikerna att engagera sig i hälsofrågorna genom att dels visa att folkhälsoinsatser är mycket 
kostnadseffektiva, dels ställa dem inför de utmaningar på hälsans område som finns i kommunen och 
låta politikerna grupparbeta kring dessa.  
 
Upplägget som har skett i samverkan med Gällivare kommuns folkhälsostrateg har likheter med 
psykosyntesprocessens frågor 1. Var är vi? (läge), 2. Vart ska vi? (riktning, skapa motivation), 3. Vad 
står i vägen? (hinder) 4. Vad behöver utvecklas? (möjligheter, utveckla), 5. Vad blir vårt nästa steg? 
(grunda, gå till handling), naturligtvis delvis modifierat mot bakgrund av de behov som 
folkhälsostrategen har understrukit. En för organisationsutveckling viktig modell har även varit 
KASAM-modellen med dess salutogena värdegrund respektive modell om begriplighet (vad-frågan), 
meningsfullhet (varför-frågan) och hanterbarhet (hur-frågan).   
 
Innehållet i temadagen med politikerna har varit följande: Inledande redovisning av folkhälsostrategen 
Catharina Gustafsson om Gällivare kommuns övergripande folkhälsomål och styrsystem för 
folkhälsoarbetet. Därefter mitt föredrag inklusive grupparbete med titeln Den lönsamma hälsan. Om 
folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. Följande frågeställningar har ingått. 
 

1. Vad är hälsa och hur mäts den? 
2. Vilka faktorer påverkar hälsan? 
3. Varför satsa på hälsa? 
4. Utmaningar för Gällivare? 
5. Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra för att möta utmaningarna? 
6. Samling, avrapportering av grupparbetet  

 

6.2. Uppdragets resultat - effekt och process 
 
Avsikten i det här avsnittet är att göra en bedöming av konsultuppdragets resultatet i termer av effekt 
och process. Frågan ställs om föreläsningen tillsammans med gruppövningen har varit effektiv i den 
meningen att de nya politikernas kunskap och motivation för folkhälsoinsatser i Gällivare har ökat, 
vilket har varit syftet med kunskapsdagen om folkhälsa. Vidare berörs processen, dvs. kombinationen 
av föreläsning, utmaning och grupparbete med utgångspunkt i psykosyntesprocessens fem frågor.  
 
Det har inte ingått i uppdraget att inhämta svar av politikerna genom en utvärdringsenkät om deras 
upplevelser av föreläsningen, utmaningarna och grupparbetet. Det innebär att underlaget för en 
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redovisning av effekt saknar ett underlag som skulle ha varit värdefullt. Ett dokument finns dock som 
kan visa på effekt, nämligen politikernas diskussion om de utmaningar som Gällivare kommun står 
inför på folkhälsoområdet. Av sammanställningen från de fyra arbetsgrupperna och 
folkhälsostrategens sammanfattande reflexioner framgår att såväl den allmänna kunskapen om 
folkhälsofrågorna som kunskapen om de aktuella folkhälsoproblemen i kommunen har ökat samt att 
även motivationen för att åtgärda de aktuella problemen har ökat.  
 
Ökad allmän kunskap om folkhälsofrågorna 
Exempel på en ökning av den allmänna kunskapen om folkhälsofrågorna finns i de sammanfattande 
reflexionerna genom t.ex. synpukterna att folkhälsa är en rättighet för alla, att folkhälsan genomsyrar 
alla politikområden och att arbetet för ett jämlikt samhälle är det viktigaste. Även merparten av övriga 
punkter hör hit, t.ex. vikten av att bygga från tidig ålder via föräldrastöd/förskola/grundskla samt även 
vikten av känsla av sammahang (KASAM). Under de sammanfattande reflexionerna nämns också 
vikten av politikernas målformuleringar för utformning av samhället, att det är angeläget att tänka nytt 
kring de kommunala målen och att enas om dem samt att de stora kostnaderna för ojämlik hälsa och 
utanförskap gör att det är viktigt att satsa tidigt. 
 
Ökad kunskap om de aktuella folkhälsoproblemen 
Exempel på en ökning av kunskpen om de aktuella folkhälsoproblemen i kommunen finns i de fyra 
arbetsgruppernas redovisning. Samtliga grupper uttrycker en hög medvetenhet om de 
folkhälsoproblem som redovisas i utmaningarna. Samtliga grupper tar sig även an problemen genom 
att diskutera åtgärder.  
 
Sådana åtgärder för barn och unga är t.ex. att utveckla värdegrunden och stärka förutsättningarna för 
mer rörelse och bättre matvanor genom mer idrottstimmar i skolan, mer spontanidrottsplatser, 
sportotek, nyttigare matutbud på simhallarna, nytänkande kring skolmaten, information till föräldrarna 
om mat på förskolorna samt kravställning inför föreningsbidrag.   
 
För vuxna och äldre lyfts i den ena gruppen fram vikten av att analysera åtgärder utifrån resultat och 
att sätta den politiska ambitionsnivån i paritet med de resultat (problem) som finns, t.ex. när det gäller 
medellivslängd, sjukpeningtal och självskattad hälsa bland vuxna. Vidare diskuteras i gruppen att den 
stora mängden planer i kommunen bör samordnas bättre. Även konsekvensanalyser för folkhälsan och 
miljön av politiska beslut tas upp liksom vikten av volontärverksamhet. 
 
Den andra vuxengruppen djupdyker i var och en av de utmanande frågorna. Den för män korta 
medellivslängden relateras till den myckna bilkörningen. Även frånvaron av fysisk aktivitet på 
arbetsplatserna tas upp liksom behovet av bättre gång-, cykel-, skid- och sparkspår samt snöröjning av 
trottoarer. En reflexion är fastlåsningen hos många vid tanken att man alltid måste ta bilen vid 
förflyttning, vilket i den politiska diskussionen yttrar sig i oro för att det inte blir tillräckliget med 
parkeringsplatser i stan. Alternativ till detta, inkl. att promenera, framförs. I diskussionen om kvinnors 
höga sjukpenningtal lyfts synpunkten att dessa häger ihop med en otillräcklig bemanning av personal 
och att en fungerande rehabilitering är viktig men ofta saknas. Beträffande den självskattade hälsan 
påpekas att den har försämrats under senare tid och att verksamheter som mindfulness, yoga, kultur 
och idrott m.m. kan ha positiva effekter samt att även tillhörighetskänsla och stolthet over Gällivare är 
viktiga att lyfta fram.    
 
Gruppen som diskuterar föräldrastöd och utbildning utgår från folkhälsoplanen och lyfter fram 
utvecklingsbehov. Väsentligt är att det blir fler föräldrastödsutbildare och att föräldrastödet inkluderas 
i verksamheternas kontinuerliga arbete inom förvaltningen för barn, utbildning och kultur samt 
socialförvaltningen och landstinget. Även stöd för elever med specifika behov behövs, poängteras det.            
    
Ökad motivation att åtgärda de aktuella folkhälsoproblemen 
Motivationen att åtgärda de aktuella problemen har ökat. Även detta framgår av svaren på 
grupparbetet. Politikerna är medvetna om att hälsa är en rättighet som gäller alla och att folkhälsan 
genomsyrar alla politikområden. Vidare finns en medvetenhet om att utvecklingen av en god folkhälsa 
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är ett långsiktigt och kostnadseffektivt arbete. Motivationen kommer också fram i samtliga 
arbetsgrupper och i reflexionsavsnitten under mål/uppföljning och kapacitet. Där lyfts fram vikten av 
politikernas målformuleringar för att utforma samhället, vikten av att “tänka nytt” kring målen och 
enas om dem, att politikerna behöver ta ett större ansvar samt att förebyggande satsningar ska göras 
tidigt så att människor inte hamnar i utanförskap.  Vidare sägs att den folkhälsopolitiska planen måste 
tas på större allvar och att det kan finnas skäl att utveckla den folkhälsopolitiska planens mål. 
Hälsokonsekvensanalyser av alla politiska beslut (oberoende av fråga) bör också göras och bifogas 
tjänstemännens skrivelser inför politiska beslut.  
 
Effektiv process om folkhälsoarbetets grunder och möjligheter 
Processen, dvs. kombinationen av föreläsning, utmaning och grupparbete med utgångspunkt i 
psykosyntesprocessens fem frågor, bedöms ha varit effektiv. Det framgår av refexionsavsnittet där det 
anges att det har varit enkelt att förstå föreläsningen trots komplexa frågor och att föreläsningen har 
gett bra verktyg för hur man kan arbeta praktiskt.  
 
Upplägget har följt psykosyntesprocessens fem steg med frågor, en arbetsprocess som kan användas 
både för terapi och coachning av individer och för utveckling av grupper och organisationer. En 
jämförelse av uppdraget upplägg och psykosyntesprocessens fem frågor görs i följande figur. 
 
Figur 40. En jämförelse mellan uppdragets upplägg och psykosyntesprocessen frågor 
 
Föredrag, utmaning, grupparbete  Psykosyntesprocessens fem steg 
1. Vad är hälsa och hur mäts den?  1. Var är vi? (läge) 
2. Vilka faktorer påverkar hälsan?  1. Var är vi? (läge) 
3. Varför satsa på hälsa?   2. Vart ska vi? (riktning, skapa motivation) 
4. Utmaningar för Gällivare?  3. Vad står i vägen? (hinder) 
5. Grupparbete: Vad behöver Gällivare göra? 4. Vad behöver utvecklas? (möjligheter) 
6. Samling, avrapportering    5. Vad blir nästa steg? (gå till handling) 
 
Som framgår av redovisningen handlar psykosyntesprocessen om steg för att från ett nuläge, via ökad 
motivation och en djupdykning i blockerande hinder, bli medveten om de möjligheter till utveckling 
som finns, och från detta klargöra vad som behöver utvecklas samt genomföra det i handling. Det som 
har varit specifikt, och således skilt sig från en “normal” föreläsning, har varit det pedagogiska 
upplägget att, via redovisning av läge och skapande av motivation, gå in konkret på de utmaningar 
(hinder) för en god folkhälsa som finns i Gällivare och låta politikerna tydliggöra handlingsalternativ 
med referens till kommunens förutsättningar i termer av mål, kapacitet och uppföljning. I den 
meningen har psykosyntesen gett en värdefull idé om ett ovanligt pedagogiskt upplägg.  

 
6.3 Generalisering av den pedagogiska modellen 
Det genomförda projektet och konsultuppdraget med den använda pedagogiska modellen har enligt 
resonemanget ovan bidragit till en ökad allmän kunskap om folkhälsofrågor, en ökad kunskap om de 
aktuella utmaningarna på folkhälsoområdet i Gällivare, en ökad motivation att åtgärda de aktuella 
folkhälsoproblemen och till en effektiv process avseende folkhälsoarbetets grunder och möjligheter. 
 
Detta resultat väcker frågan om modellen är möjlig  att generalisera för användning även vid andra 
uppdrag, t.ex. uppdrag som gäller andra offentliga eller privata organisationer. Ett möjligt test av 
denna idé är att stämma av upplägget med modellen för känsla av sammanhang (KASAM) som också 
har nämnts i avsnitt 2.5 som en pedagogisk komponent. KASAM-modellen har sin utgångspunkt i ett 
salutogent (hälsoskapande) perspektiv och utgår från begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. De tre begreppen beskriver upplevelser på tre plan (Hanson 2010), det kognitiva 
intellektuella (begriplighet), det praktiska, instrumentella (hanterbarhet) och det känslomässiga, 
affektiva (meningsfullhet).  
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En hypotes med avseende på detta är att det är troligt att modellen för psykosyntesprocessen, i den 
tappning som den har använts vid konsultuppdraget i Gällivare är, är en användbar förändringsmodell 
mer generellt. Det framgår när KASAM-begreppet definieras: Med begriplighet menas att förstå vad 
som händer i de sammanhang man befinner sig. Hanterbarhet handlar om att ha resurser att möta de 
krav som ställs i olika sammanhang, och att hitta lösningar så att det går att undvika att känna sig som 
offer när någonting inträffar. Meningsfullhet handlar om delaktighet. Det är viktigt för individer att de 
får medverka i sammanhang som skapar motivation och erfarenheter. Motivationen resulterar i sin tur 
i ett känslomässigt engagemang. Samtliga dessa tre KASAM-aspekter har funnits med vid 
genomförandet av uppdraget i Gällivare.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   47	  

Referenser 
 
Antonovsky, A. (2003). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. 

Arora, S. (2001). Health, human productivity, and long-term economic growth. Journal of Economic 
History, 61(3), 699–749.  

Assagioli, R. (1967). Psychosomatic Medicine and Bio-Psychosyntesis. New York: Psychosyntesis  
Reserarch. synthesiscenter.org. 

Commission on Macroeconomics and Health. (2001). Macroeconomics and health: Investing in health 
for economic development. Gene ̀ve: WHO.  

CSDH. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social  
determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva:  
WHO. 
 
Dahlgren, G. & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in health.  
Background document to WHO-Strategy paper for Europe. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier. 
 
Diderichsen, F., Evans, T. & Whitehead, M. (2001). The social basis of disparities in health. In:  
Evans T., Whitehead M., Diderichsen F., Bhuiya A., & Wirth M. (eds). From challenging inequities in  
health: From ethics to action. New York: Oxford University Press. 

Fogel, R. W. (1994). Economic growth, population theory, and physiology: The bearing of long-term 
processes on the making of economic policy. American Economic Review, 84(3), 369–395.  

Hanson, A. (2010). Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång. Stockholm:  
Fortbildning AB. 
 
Janlert, U. (2000). Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Folkhälsoinstitutet, Natur & Kultur. 
 
Josefsson, D. & Linge, E. (2011). Den mörka hemligheten. Stockholm: Natur & Kultur.   
 
Kjellström, T., Håkansta, C., & Hogstedt. C. (2005). Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering. 
Rapport R2005:3. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 
 
Lundberg, O., Åberg Yngwe, M., Kölegård Stjärne, M., Björk, L. & Fritzell, J. (2008). NEWS. The 
Nordic Experience. Welfare States and Public Health. Health Equity Studies No 12. Stockholm: Chess 
Stockholm University, Karolinska Institutet. 
 
Lundgren, B. (2003). Ekonomiska resurser och hälsa – samband och indikatorer. I: Hogstedt C, red. 
Välfärd, jämlikhet och folkhälsa – vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer. 
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 
 
Lundgren, B. red.  (2005).  Folkhälsopolitisk rapport 2005. Rapport R 2005:5. Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut. 
 
Lundgren, B. (2012). Hälsa och ekonomisk tillväxt – en introduktion. Rapport 2012:1. Stockholm: BL 
välfärdsanalys. 
 
Lundgren B & Telander J. (2010). Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader. 
Intervjuer för DETERMINE-projektet med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, 



	   48	  

Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå. Rapport A 2010:08. Östersund: Statens 
folkhälsoinstitut. 

Mackenbach, J. P., Meerding, W. J., & Kunst, A. E. (2007). Economic implications of socio- economic 
inequalities in health in the European Union. Luxemburg: Office for Official Publications of the 
European Communities.  

Malmö stad. (2014). Utredning gällande integrering av hållbarhetsperspektivet i stadens styr- och 
ledningssystem samt indikatorer för uppföljning. Malmö: Malmö stad, Stadskontoret. 
 
Maslow, A. (1962). Toward a Psychology of Being. Princeton, N.J.: D. Van Nostrand Company, Inc. 
 
Nilsson, I. & Wadeskog, A. (2015). Idéer för livet. Försäkringsbolaget Skandia. 
https://www.utanforskapetspris.se 
 
Pellmer, K. & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber. 
 
Pettersson, O. (2007). Den offentliga makten. Stockholm: SNS förlag. 
 
Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Stockholm: Regeringen.  
 
Regeringens proposition 2007/08:110. En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Regeringen.  
 
Roselli, M. (2004). Psykosyntes – en introduktion. Gävle: Psykosyntesakademin. 
 
Sanner, E. (2011). Kärlek – en handbok. Stockholm: Månpocket. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Folkhälsorapport 2005. Stockholm: Socialstyrelsen.  
 
Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting. (2014). Öppna 
jämförelser. Folkhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Sveriges Kommuner 
och Landsting.   
 
SOU 1997:119. En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet. Stockholm: HSU 2000, 
Socialdepartementet.  
 
SOU 1998:43. Hur skall Sverige må bättre? – första steget mot nationella folkhälsomål. Stockholm: 
Nationella folkhälsokommittén, Socialdepartementet.  
 
Statens folkhälsoinstitut. (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapport R 2010:16. Östersund: 
Statens folkhälsoinstitut. 

Suhrcke, M., McKee, M., Sauto Arce, R., Tsolova, S., & Mortensen, J. (2005). The contribution of 
health to the economy in the European Union. Luxemburg: Office for Official Publications of the 
European Communities.  

Västra Götalandsregionen. (2011). Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra Götaland – en beräkning 
av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa kostar samhället. Västra Götalandsregionen. 

Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i relationer. Stockholm: 
Natur & Kultur. 



	   49	  

WHO. (1948). Constitution. New York: WHO. 
 
WHO. (1986). Ottwa Charter on Health Promotion. Copenhagen: Who Europe. 
 
Young Brown, M. (2014). Det utvecklande Självet – tillämpad psykosyntes. Umeå: 
Mandatus/Psykosyntesakademin. 
 
Östgötakommissionen. (2014). Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport. Regionförbundet 
Östsam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


