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Förväntad återstående livslängd  vid 30 års ålder efter 
högsta fullföljda utbildning, kvinnor och män 1992-2014



”Välfärdsparadoxen”
The persistence of socioeconomic inequalities in health, even in the 
highly developed 'welfare states' of Western Europe, is one of the 

great disappointments of public health. 

Health inequalities have not only persisted …
have even widened.

Machenback J 
Social Science and Medicine 2012.
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Förstagångsinsjuknande i stroke 1994-2012 ; utbildning och åldersgupp 35-44, 45-64, 65-79 år 



Andel kariesfria 6-åringar, tandkliniker med hög vs låg SES; 

Östergötland 2002-2010



Socioekonomiska skillnader i hälsa

återkommer för de flesta mått på SES
utbildning, yrke, inkomst, aktivitet, boendeområde

för de flesta mått på hälsa 

förlorade levnadsår, sjukdom, sjukfrånvaro, karies..

och skillnaderna följer en gradient dvs.

inte bara ”de fattiga” 



Skillnader i hälsa  
- följer en social gradient 

v





Andel som anser sig vara under ekonomisk stress;
tjänstemän, arbetare egna företagare, studerande, 
arbetslösa och förtidspensionärer







Andel dagligrökare (%) efter utbildningsnivå, 
3 års medelväden 2004-2015 hos kvinnor och män

Source: Folkhälsan i Sverige, Folkhälsomyndigheten 2016.



Riskkonsumtion av alkohol –
inga skillnader  utifrån utbildningsnivå

Missbruk av alkohol
Vanligare vid
< 29 år 
män> kvinnor
Låg Utbildning

Beroende av alkohol
Vanligare vid
<49 år
Födelseland Sverige
Män> kvinnor
Låg inkomst

Vanligare i låg SES 
och 
Får större sociala 
konsekvenser 

Folkhälsomyndigheten: Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2014 



Folkhälsomyndigheten: Folkhälsan i Sverige 
Årsrapport 2014 

Sjukhusvård för övergrepp, 2008-2012, kvinnor och män, 
15-19 och 20-24  år, efter moderns utbildning, 



Andel individer med låg fysisk aktivitet 
respektive lågt intag av frukt och grönsaker 

utifrån utbildningsnivå och självskattad ekonomi

Nationella folkhälsoenkäten





Andel med anspänd arbetssituation; tjänstemän, 
arbetare, egna företagare 



Socialt nätverk vs 
utbildning, yrke, självskattad ekonomi, och disponibel inkomst



Andel individer som anger att man inte har tillit till andra människor,
Utifrån socioekonomisk situation; utbildning, individuell inkomst och 
hushållsinkomst.  Källa HLV 2011



Låg tillit till andra människor 

– stadsdelar i Malmö



Hopplöshet vs 

utbildning, yrke, självskattad ekonomi, och disponibel inkomst







Låg socioekonomisk situation är förenat med...

Mera utsatta livsvillkor; fler negativa livshändelser,
mer ogynnsam arbetsmiljö, mer skador och våld

Mer ogynnsamma levnadsvanor

Mindre tillgång till socialt stöd

Lägre tilltro till egen förmåga

Lägre tillit till andra

Ökad sårbarhet



Avgörande för att minska sociala 
skillnader i hälsa

Möjligheten att påverka sin tillvaro. 

Möjlighet att utvecklas och leva i sociala sammanhang 
där man kan känna 

-tilltro till egen förmåga

-tillit till andra

-hopp och framtidstro.
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Skall lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att 
hälsoklyftorna i samhället minskar, samt genom ett 
utåtriktat och inkluderande arbetssätt öka medvetenhet
och engagemang bland relevanta samhällsaktörer

Ordförande Olle Lundberg, professor, CHESS

Kommissionärer med kompetens kring utbildning, miljö, arbetsmarknad
och arbetsliv, socialförsäkringar samt hälso- och sjukvård

Verkade 2015-2017. Slutbetänkande juni 2017  Remiss tom 30 november 2017

Proposition 19 april 2018.

En Nationell Kommission för Jämlik  Hälsa



Kommissionens betänkanden

Det handlar om jämlik hälsa
Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete

SOU 2016:55

För en god och jämlik hälsa
En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4

Åtgärder för en god och jämlik hälsa
Slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

SOU 2017:47





Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. 
Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de 
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Östgötakommissionen 2014



Arbetet mot mer jämlik hälsa, två delar

1. Mer jämlika livsvillkor  (direkt)
– Mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala 

positioner i skolan, arbetet, inkomst, boende.

En förtydligad målstruktur med ett förstärkt fokus på jämlik hälsa 
Dagens elva målområden blir åtta 
Strategier tas fram för alla målområden 

2. Mer strategisk styrning och uppföljning (indirekt)
– Infrastruktur för bättre och mer systematisk styrning och uppföljning 

särskilt avseende sociala skillnader



Det övergripande folkhälsomålet  som antogs 2003 är "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”

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



Förslag till nytt övergripande folkhälsomål:  "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen”

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

1. Det tidiga livets villkor

2. Kompetenser, kunskaper och 
utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö

4. Inkomster och 
försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso-
och sjukvård



Regeringens förslag till nytt övergripande folkhälsomål:  "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”

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

1. Det tidiga livets villkor

2. Kompetenser, kunskaper och 
utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö

4. Inkomster och 
försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso-
och sjukvård



Inriktning av arbetet för med jämlika livsvillkor

1. Det tidiga livets villkor
En jämlik mödra- och barnhälsovård, Elevhälsa och ungdomshälsa
• sammanhållen MVC, BVC; Elev och ungdomshälsa
• utökat hembesöksprogram till nyblivna föräldrar som omfattar alla nyfödda barn

2. Kompetenser, kunskaper och utbildning 
God lärandemiljö med utgångspunkt i det ömsesidiga sambandet mellan hälsa och lärande.
• resurser fördelning till skolor utifrån behov
• skolan som hälsofrämjande arena: gemenskap, trygghet, måltiden, daglig fysisk aktivitet
• motverka skolmisslyckanden genom att tidigt identifiera behov och ge insatser

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Minskade hinder för inträde på arbetsmarknaden samt ett stärkt arbetsmiljöarbete
• öka arbetsplatsförlagda inslag i yrkesprogrammen
• skärpt arbetsmiljökontroll och nationellt arbetsmiljöcentrum

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
Åtgärder för att stärka de ekonomiska resurserna
• indexera riksnormen för ekonomiskt bistånd



Inriktning av arbetet för mer jämlika livsvillkor (forts.)

5. Boende och närmiljö

Åtgärder för socialt hållbara bostadsområden med sunda boendemiljöer 

• utveckla sociala konsekvensanalyser i regional   och kommunal planerin

• verka för blandade upplåtelseformer och överbrygga barriärer i den fysiska strukturen,

6. Levnadsvanor
• begränsa tillgänglighet till hälsoskadliga produkter, ex tobaksskatt och öka tillgängligheten till 

hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter

• stärk arbetet med levnadsvanor i välfärdens organisationer

7. Kontroll, inflytande och delaktighet
• främja ett mer jämlikt deltagande i demokratin och i det civila samhället,

• verka för ett icke-diskriminerande förhållningssätt i vård, skola och annan offentliga verksamheter

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård,

• Vårdmöten som stödjer tilltro till egen förmåga

• Stärk förebyggande arbete för patienter och befolkning

• Styrning, ledning och  organisering  som ger förutsättningar för en jämlik vård.



Inriktning på arbetet för en  mer strategisk styrning och uppföljning
– som ger förutsättningar för långsiktigt arbete för jämlik hälsa

1. Ökat fokus på resultatet av insatser för medborgaren (elev, patient) 
och se medborgaren som medskapare

2. Sektorsövergripande arbete, samverkan och samordning utformat 
så att perspektivträngsel och målkonflikter inte förs vidare.

3. Finansieringsmodeller  med ett socialt investeringsperspektiv
- Resursfördelningsmodeller bör i högre grad använda ett socioekonomiskt perspektiv.

- Ett utvecklat arbete med finansiell samverkan
- Offentlig upphandling bör utvecklas



Inriktning på arbetet för en  mer strategisk styrning 
och uppföljning (forts)

4.  Ett stärkt kunskapsbaserat arbete 
Bättre förutsättningar att bedöma hur politiska beslut och verksamheters insatser 
påverkar hälsan och dess bestämningsfaktorer i olika grupper, genom 
en mer utvecklad och sammanhållen infrastruktur för kunskapsuppbyggnad, 
evidensförsörjning och analys av konsekvenser för jämlik hälsa 

Inrätta ett Nationellt Råd för en god och jämlik hälsa 
Skapa Regionala Kompetenscentra 

Delbetänkande 2 bygger på en omfattande inventering och påvisar stora brister bla i nationellt stöd. 
Detta gäller även på regional/lokal nivå.
Resurserna är i de flesta fall få, splittrade och saknar viktiga kompetensområden



Regeringens proposition 2017/18:249
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

• Stödjer inriktningen av kommissionens förslag

• Föreslår nytt övergripande folkhälsomål och nya målområden 
analogt kommissionens förslag med spetsning av  det övergripande 
målet  (..”sluta hälsoklyftorna inom  en generation”!)

• Tydligare uppdrag till Folkhälsomyndigheten

• Inte lika tydlig i processerna som kommer att krävas för att få detta  
att ske…



Verkade under åren 2012-2014. 



Utgångspunkter för Östgötakommissionens  
rekommendationer är

Att tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro är grundläggande för 
att minska sociala skillnader i hälsa.

Att det är möjligt att påverka och skapa förutsättningar för bättre hälsa på lika villkor, på 
regional, kommunal och lokal nivå, genom att förstå betydelsen av och agera utifrån de 
komplexa samband som är dess grund

Att tillämpa ett arenaperspektiv - vilket innebär att man definierar, analyserar och 
stärker de olika livsmiljöer/arenor där människor växer upp, lever, verkar och dör - med 
målet att skapa förutsättningar för hälsa för alla på lika villkor.

Att följande rekommendationer skall ses som start på en process i ett gemensamt 
långsiktigt arbete i samverkan mellan region, kommuner och universitet, för lärande 
och utveckling



Östgötakommissionens övergripande rekommendationer

Bidra till ett samhälle som ger alla människor tilltro till egen förmåga,  tillit till andra, hopp och framtidstro 
genom att

•Ge jämlikhet i hälsa hög prioritet och integrera detta i alla politikområden,
bland annat i styrdokument och handlingsplaner.

•Öka kunskap och medvetenhet om skillnader i hälsa genom systematisk,  analys, uppföljning och 
utvärdering avseende effekter på skillnader i hälsa.

•Arbeta utifrån ett långsiktigt socialt investeringsperspektiv

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

•Arbeta med sektorövergripande samverkan 

•Stöd utvecklingsprocesser som involverar en mångfald av aktörer och medborgare

•Etablera återkommande möten mellan forskning, politik och praktik för erfarenhetsutbyte lärande och 
utveckling



Mål för de olika arenorna  för insatser  för jämlik hälsa
Östgötakommissionens slutrapport





Beslut i Östsams regionfullmäktige 4 dec. 2014

Att ställa sig bakom Östgötakommissionens utgångspunkter och 
rekommendationer 

Att  uppmana Region Östergötland samt länets kommuner att med 
rekommendationerna som underlag, fortsätta och fördjupa arbetet 
genom att upprätta handlingsplaner och initiera långsiktiga 
processer, som inkluderar samverkan med övriga myndigheter, 
civilsamhället, näringslivet och den sociala ekonomins aktörer för en 
mer jämlik hälsa i Östergötland 

Att uppmana Region Östergötland att utvärdera arbetet med 
rekommendationerna och dess effekter på jämlikhet i hälsa i regionen 
tillsammans med kommunerna och Linköpings universitet



Planeringsförutsättningar:

Hur vi utformar vårt samhälle påverkar människornas livsvillkor och därmed 
individens hälsa och livskvalitet. För att illustrera det komplexa samspelet …har 
en modell tagits fram  (”Östgötamodell för jämlik hälsa – ett samspel mellan 
individ, miljö och samhälle”). 

´Utgångspunkter är förståelsen för att alla har olika livsvillkor, livsstil, 
individuella resurser och behov, och tron på alla människors lika värde. 
Proportionell universalism innebär att samhällsinsatser behöver fördelas i 
förhållande till behoven.

Region Östergötland
– drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet

Attraktivitet • Handlingskraft • Goda livsvillkor
Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018



Vad händer nu i Östergötland?
En rad processer har startat som alla har jämlik hälsa som grund. 

• Gemensam folkhälsodeklaration mellan 

regionen och alla kommuner

• Fortsatt process i folkhälsopolitiskt nätverk

• Årliga kunskapssammanträden.

• Överenskommelse  med civilsamhället 

• Jämlikhet  i alla RÖs nämnder  

• Beslutsstöd för jämlik hälsa

• Bokstart – biblioteket



De tre dimensionerna i hållbar utveckling                         
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