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Självklar känsla 

av delaktighet

Samhällets växande komplexitet 

ställer nya krav på samhällsstyrningen 

Kompetent 

ledarskap

Välfungerande

samverkan

Hållbar utveckling - relevant ur vardagens, professionens 

och beslutsfattares perspektiv. Samtidigt!

Fungerande

kommunikation

Skapar handlingskompetens + acceptans för nödvändiga beslut!



Hälsofrämjande processer
som drivkraft för hållbar utveckling

Tar utgångspunkt i mänskliga basala behov

och vikten av att möta dessa hållbart 

för att kunna bygga ett hållbart samhälle –

de hälsofrämjande processerna är centrala.
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Social hållbarhet
Utvecklingsvänligt och jämlikt 

samhälle där de mänskliga 

behoven uppfylls

Ekologisk hållbarhet
Friska ekosystem & 

Hälsosam livsmiljö

Ekonomisk hållbarhet
God hushållning av resurser

Framtidstro & 

Sund företagsamhet



• Kostrelaterade risker

• Högt blodtryck

• Rökning

• Högt BMI (bukfetma) 

• Alkohol

• Fysisk inaktivitet

• Högt fP-glu

• Högt totalkolesterol

• Höga partikelhalter 

i utomhusluft

• Yrkesrelaterade risker

• Narkotika

Energi och transporter

Konsumtionsmönster

Produktionsmönster

Miljö och klimat

Biologisk mångfald

Utbildning

Jämställdhet

Fattigdomsbekämpning

Hållbara städer

Landsbygdsutveckling

• Hur vi förflyttar oss

• Vad vi äter

• Vår materiella konsumtion

• Relationer mellan generationer

• Mänskliga relationer och 

möten i övrigt

• Förmåga att hantera och 

begränsa stress

• Förhållandet till naturen

• Förhållandet till kulturen

Riskfaktorerna för sjukdom och tidig död 
förenas med de stora framtidsfrågorna

i ett begränsat antal basala livsområden



Att inte må bra – en kraftfull

riskfaktor för sjukdom och tidig död



Kronisk stress och dåligt hanterad stress bakom 
sjukdom, förtida död och ogynnsamma beteenden

Söka skaffa högre status  

Fientlighet, negativism

Cynism, vårdslöshet

Främlingsrädsla/fientlighet

Överdriven konsumtion

Minskat deltagande i 

civilsamhället

Social isolering

Undvikandebeteenden

Arbeta mer

Stillasittande fritid, 

försämrade sov- och 

matvanor m.m.

Tobak

Alkohol & droger

Osäker sex

Våld

Sömnproblem 

Kronisk trötthet 

Huvudvärk 

Yrselproblematik 

Bröstsmärtor 

Hjärtklappning 

Minnesstörningar 

Oro och ångest 

Värk 

Magont 

Tarmbesvär 

Nedstämdhet 

Hjärt-kärlsjukdom 

Allvarliga hjärtrytmrubbningar 

Högt blodtryck 

Höga blodfetter 

Insulinresistens 

Demenssjukdom  

Fetma 

Utmattningsdepression 

Fibromyalgi 

Diabetes typ 2 

Alkoholism

STRESS

+ coping



Det som är negativt för vår 

hälsa är i grunden detsamma 

som ligger bakom miljö-

förstöring och sociala 

problem i samhället.

Det som verkligen främjar 

vår hälsa är i grunden 

detsamma som främjar   

en hållbar utveckling.

Alltså



Hälsofrämjande:
”…den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och 

förbättra den”.               Ottawadeklarationen, WHO 1986

eller    

”…den process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka 

kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den”

The Nordic Health Promotion Research Network, 1998

Hållbar utveckling:

”...en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina”

Brundtland-kommissionen, FN 1987

I båda fallen behandlas mänskliga basala behov



Våra viktigaste känslomässiga behov

• Trygghet och säkerhet

• Självkänsla och känslan av
kompetens 

• Tillhörighet, närhet och 
sammanhang

• Känslan av att vara en 
självständig individ



Grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen 
är att erkänna varje människas rättighet att få 
sina grundläggande behov tillgodosedda.

Artikel 1. Alla människor är födda fria och 

lika i värde och rättigheter

Den centrala innebörden av FN:s allmänna förklaring 

av de mänskliga rättigheterna kan uttryckas som att:

Jämlikhet - både en målsättning och förutsättning för ett hållbart samhällsbygge   

FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna

Erkänna den andres behov







Vad får barn att växa och frodas?

• Tydliga normer och förväntningar

i omgivningen

• Stöd att utveckla god anknytning    

till andra människor

• Möjligheter att utveckla sociala 

och kognitiva kompetenser och 

goda kamratrelationer

• Miljö som förstärker positiv 

utveckling

SKL, Psynk –

psykisk hälsa barn och unga



Psykosocial stress under yrkesåren 
(fast inte bara i arbetet) 

Karasek, R., Theorell, T



Strategier för ett hälsosamt åldrande?

• Social gemenskap 

och stöd

• Meningsfullhet

• Fysisk aktivitet

• Goda matvanor

Folkhälsomyndigheten





Skillnader i återstående medellivslängd vid 30 års ålder 
efter utbildningsnivå 1994-2014, kvinnor resp. män.

Kvinnor                                      Män

Ökande skillnader i livslängd 

– den svenska paradoxen



Hälsans sociala bestämningsfaktorer

Fritt efter Dahlgren & Whitehead (1991). 



Hälsofrämjande och förebyggande

Hälsa & 
välbefinnande

Omgivningsrelaterade 

bestämningsfaktorer för hälsa 

- sociala, ekonomiska och ekologiska 

Individrelaterade 

bestämningsfaktorer för hälsa 

- mentala, fysiska och sociala

RiskerResurser

Hälsofrämjande Förebyggande

Hallberg, 2016



Livgivande miljö

med friska ekosystem 

och hälsosam livsmiljö

Psykosociala 

faktorer som 

skyddar mot

stress

Hälsa &

välbefinnande

Välmående ekonomi

Framtidstro och 

god hushållning 

med resurser

Dynamiskt och 

jämlikt samhälle

där de mänskliga

behoven tillgodoses

När jämlik hälsa främjas genom 

flera olika processer..

..uppstår hållbarhets-

effekter i omgivningen

Stödjande

miljöer

Levnads-

vanor som 

främjar 

hälsa

Känsla av 

sammanhang

Hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling



Hälsofrämjande aktörer i vardande 

▪ Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

▪ Hälsofrämjande socialtjänst 

▪ Hälsofrämjande skolutveckling 

▪ Hälsofrämjande samhällsplanering 

▪ Hälsofrämjande ledarskap 

▪ Hälsofrämjande boendemiljö

▪ Hälsofrämjande arbetsplats

▪ Hälsofrämjande integration/etablering

▪ Hälsofrämjande turism/besöksnäring



Samhällets intressen och ansvar

Samordnad styrning för folkhälsa och hållbar utveckling 

Generell kunskapsspridning om hälsofrämjande och dess

koppling till hållbar utveckling

Stimulans av offentliga (och andra) verksamheter att

utveckla hälsofrämjande som strategi för ökad effektivitet

och kvalitet

Ytterligare studier av salutogenesens dolda drivkrafter för

hållbar utveckling

Utveckla metoder som kommunicerar denna kunskap



Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

Salutogent perspektiv

Evolutionärt perspektiv

Behovsteorietiskt perspektiv

Humanistiskt perspektiv på hållbar utveckling

Gemensamt ursprung för hälsa och hållbar utveckling



Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling

En holistisk modell –

stärker känslan av sammanhang 

inför frågan om hållbar utveckling

- hanterbar och begriplig

- motverkar känslan av vanmakt

- ett stimulerande uppdrag



Mer kroppsrörelse i vardagen

▪ Tryggare trafikmiljöer

▪ Förbättrad hembygdskänsla

▪ Attraktiva stadsmiljöer

▪ Ökad social stabilitet och 

mindre social isolering

▪ Mindre trängsel i trafiken

▪ Mindre buller

▪ Mindre luftföroreningar

▪ Färre allvarliga trafikolyckor

▪ Hushållning med energi



Grönare mat på tallriken

▪ Odling av vegetabilier medför 
effektivare resurshantering.

▪ Mindre åtgång av energi och 
vatten för samma mängd 
protein som intensiv 
köttproduktion.

▪ Minskad köttkonsumtion 
minskad klimatpåverkan

▪ Lokalodlat minskar  
transportbehovet.

▪ God möjlighet för rättvis 
handel



Plats för föräldraskapet

▪ Goda vanor och livsstil   
grundläggs till stor del i 
barndomen.

▪ Barn med trygg uppväxt har 
lättare att engagera sig i 
andra och göra goda val 
senare i livet.

▪ Motverkar kriminalitet, 
vandalisering, drogmissbruk 
och andra sociala problem.

▪ Motverkar överdriven    
materiell konsumtion 



Plats för mänskliga möten

▪ Motverkar ensamhets-

problematik, kriminalitet, 

skadegörelse, sociala 

problem, segregering.

▪ Grunden för demokrati 

och jämställdhet.

▪ Motverkar överdriven  

materiell konsumtion.

▪ Minskad ohälsa

▪ Framgångsrikare 

verksamhet i alla sektorer



Balansera stressen

▪ Motverkar överdriven     
materiell konsumtion.

▪ Verkar för stabilare 
sociala strukturer i 
samhället.

▪ Minskad användning 
av alkohol- och droger

▪ Prioriteringar ger ett 
större mervärde.

▪ Minskade ohälsotal och 
kostnader för ohälsan.



Närhet till naturen

▪ Främjar biologisk mångfald

▪ Främjar näringar som inte 

förbrukar naturresurser.

▪ Stärker hembygdskänslan 

och sociala strukturer. 

▪ Positiva naturupplevelser 

som barn  - främjar ett 

engagemang för hållbar 

utveckling som vuxen

▪ Mindre våld och kriminalitet

▪ Natur i och nära tätorten 

främjar företagande och 

ekonomisk utveckling



Närhet till kulturen

▪ Knyter an till traktens 
historia

▪ Ökad social samhörighet 
och integrering

▪ Minskad främlingsrädsla

▪ Alternativ till resurs- och 
energikrävande 
konsumtion.

▪ Motverkar överdriven 
materiell konsumtion.

▪ Chans till hållbarare 
innehåll av den 
ekonomiska tillväxten

▪ Kreativa miljöer –
framgångsrikt näringsliv



Sexton miljömål + elva folkhälsomål 
+ hållbar tillväxt + sjutton hållbarhetsmål

Mer kroppsrörelse i vardagen

Grönare mat på tallriken

Plats för föräldraskapet

Plats för mänskliga möten

Balansera stressen 

Närhet till naturen

Närhet till kulturen

Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling



1. För analys av befintlig verksamhet  

2. För inventering av utvecklingsområden      

3. Kommunikationsverktyg för att underlätta

Sju landmärken för hälsa och 

hållbar utveckling

Ledarskap DelaktighetSamverkan



RUS – spridnings-
projekt 2018

Folkhälsomyndighetens 
miljömålsåtgärd 2018

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-
atgardsarbetet/Pages/halsoframjande.aspx

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/Pages/halsoframjande.aspx


”När vi bygger på det som får oss att må bra i grunden 

och inte bara för stunden, då bygger vi det hållbara 

samhället. Hållbar utveckling börjar där vi står.”

Johan Hallberg, 2010


