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Ledare/

Social hållbarhet för hälsan

D

et pågår två tydliga trender, eller
kanske tre, i den svenska folkhälsopolitiken:

•
En som tror att vi kan vårda bort ohälsan
•
En som tror att bara folk väljer en bra
livsstil så löser det sig av sig själv
•
En som, i likhet med vår förening, inser
att befolkningens hälsa hänger på hur
samhället är utformat och fungerar
Finns det en partipolitisk skiljelinje mellan
dessa tre trender. Ja, definitivt mellan dem
som har tilltro till att människor kan välja en
god livsstil och göra kloka levnadsvaneval om
de vill och de som förstår att hälsan är beroende av hur det står till med de ökande klyftorna
mellan människor och grupper i vårt land.
De som satsar på att sjukvården ska lösa
ohälsan på sikt är bara okunniga, historielösa
och fångade av starka krafter inom hälso- och
sjukvårdsapparaten och läkemedelsindustrin.
En ekonomiskt och opinionsmässigt stark
grupp professionella aktörer som ”lurat skjortan” av socialminister Göran Hägglund och
hans departement. Trist, men sant!
Ett antal kommuner och landsting/regioner
går nu före och driver på för ökad kunskap om
sociala faktorer för hälsa och med handlingsplaner för att skapa fokus på ett socialt hållbart samhälle och en mera jämlik hälsa.
Denna tidnings läsare är så kunniga i denna
•

Jan Linde
Ordförande
Svensk förening för
folkhälsoarbete

Rent
generellt
är vi dåliga på
social hållbarhet.

fråga att vi alla vet att skillnader i inkomst,
utbildning och var i landet (och staden) vi bor
har stor betydelse för både den egna och gruppers – befolkningens – hälsa.
Ändå är det så att vi luras med i olika typer
av ”friskvårdskampanjer” som regeringskansliet tvingar Folkhälsoinstitutet att genomföra.
Det kan inte vara trevligt att som ledning och
personal på Folkhälsoinstitutet tvingas driva
kampanjer, som de genom sin professionella
kunskap vet är bortkastade, bara för att få finnas till!
Vår, föreningens och min, förhoppning är att
det som nu händer i Västra Götalandsregionen, Malmö och en rad andra kommuner – och
som har starkt stöd av Sveriges Kommuner
och Landsting – kommer att få ett sådant mediegenomslag att det kan påverka en okunnig
opinion in i en annan färdriktning.
Politiker, också jag som kommunpolitiker,
brukar skryta med att vi arbetar för ett hållbart samhälle och med alla de tre dimensionerna. Vi vill väl och klarar trots allt hyfsat de
miljömässiga aspekterna på hållbarheten och
de ekonomiska, men rent generellt är vi dåliga
på social hållbarhet. Eller det som en gång i tiden kallades fördelningsfrågor och syftade till
att minska klyftorna i samhället. Klyftor som,
vet vi nu, har ökat sedan 1980.
/JAN LINDE
ORDFÖRANDE I SVENSK FÖRENING
FÖR FOLKHÄLSOARBETE, SFFF
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Hallå, vad betyder
social hållbarhet
för dig?

Förändringar i medlemsleden
SFFF har förändrats i sin medlemsstruktur, allt oftare ser vi inbetalningar från en organisation, arbetsgivare eller förening i stället för från
privatpersoner. Vi måste ställa oss
några frågor.
När SFFF startade var det ett resultat
av en sammanslagning av två yrkesföreningar, vars medlemmar i stort
sett uteslutande engagerade sig utifrån ett personligt ställningstagande.
Detta formade också föreningen.
Tjugo år senare ser det annorlunda
ut. För allt fler av våra medlemmar
är det arbetsgivaren eller organisationen som betalar medlemsavgiften.
Enligt statistiken för år 2012 betalas 62 procent av medlemsavgifterna
av privatpersoner. Resten, 38 procent,
betalas av arbetsgivare eller andra
offentliga representanter, en andel
som ökat med 20 procent bara sett till
de sista fyra åren. Fördelen med att
vi arbetar gentemot funktioner som
är viktiga i folkhälsoarbetet, både
lokalt, regionalt och statligt, kan
vara att vi på sikt får ett mer stabilt
inbetalningsförfarande. Kanske kan
därmed föreningens ekonomi tryg-

gas genom en höjning av medlemsavgiften?

Men vad händer då med det personliga engagemanget, känslan av att
aktivt intressera sig för folkhälsofrågorna och deras plats i politiken?
Och hur får vi återkoppling till medlemmarna? Kanske behövs det ett
personligt engagemang för att vi ska
kunna ta ansvar för och driva folkhälsofrågan i våra organisationer?
Vi inbjuder till en diskussion på
vår hemsida och Facebook om detta.
Varför har det blivit så här? Är det
bra eller dåligt för föreningen och
oss medlemmar? Är SFFF fortfarande en medlemsförening och vill
vi vara det? Vem ska vi räkna som
medlem? Vem är vi till för och vilka
frågor ska vi driva? Hur får vi återkoppling till medlemmarna när de är
representerade av en funktion, inte
en person? Och den viktigaste frågan
– vem bär ansvaret för att driva folkhälsofrågan?

Ingemar Åkerlind, professor emeritus i folkhälsovetenskap, Mälardalens Högskola
Hållbar utveckling handlar om hur vi
utnyttjar (ekonomi) naturen (ekologi)
för att överleva och optimerar våra livsbetingelser (den sociala dimensionen).
Social hållbarhet är alltså nära förknippad med de två andra dimensionerna
i hållbarhetsbegreppet. Frågan är vad
som är en bra social utveckling och för
vilka.
I historien finns otaliga exempel på hur
rovdrift på natur och människor går
hand i hand i jakten på ekonomisk utveckling och profit. Detta märks särskilt
under perioder av snabb samhällsförändring som vid dagens globalisering. I
de snabbt växande ekonomierna förekommer okontrollerad exploatering av
människor och natur. Hos oss försvinner
jobb på grund av kostnaderna för de
skyddsnät som byggts upp under lång
tid. För att utvecklingen ska kunna ske
på ett socialt hållbart sätt för alla krävs
motkrafter i form av internationella
överenskommelser kring miljö, folkhälsa
och arbetarskydd.

Här finns vi på nätet!

CARL GYNNE,
KASSÖR SFFF

www.folkhälsoarbete.se
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FOLKHÄLSA ÄR
POLITIK – eller
politik för

Folkhälsa är politik

befolkningens hälsa

Du håller i din hand
idéskriften Folkh
älsa är politik –
hälsa. Den är skrive
eller politik för befolk
n av en politiker och
ningens
vänder sig till andra
politiker i kommuner
folkhälsointressera
och landsting/regioner
de
.
Befolkningens hälsa
på samhällsnivå –
folkhälsan – påverk
flesta av dem har
as av en rad faktor
en politisk dimen
er,
och de
sion. Det finns stora
grupper, olika miljöe
skillnader i hälsa
r och olika geogr
mellan
olika
afiska områden.
Folkhälsa handlar
om goda och likvärd
iga livsvillkor för hela
skillnader som finns
befolkningen, och
ska vara så små
att de
som möjligt. Om
grupper, försämras
livsvillkoren försäm
folkhälsan. Vi talar
ras
för
vissa
ofta om ohälsans
ganska ytlig nivå.
orsaker, men rör
Det är viktigt att också
oss då på en
våga tala om vad
till exempel de bakom
som är ”orsakernas
liggande skillnaderna
orsak”,
i samhället.
Vissa grupper har
mindre goda livsvillk
or.
I
folkhä
lsoarbetet måste
fokus på grupper
vi ha extra
som arbetslösa, lågutb
ildade, invandrade
funktionsnedsättnin
och personer med
g. Barn i de här grupp
erna behöver också
liksom gruppen ensam
uppmärksammas,
stående kvinnor med
barn.
Skolan är central
för folkhälsan. Den
avgör i många fall
försörjning man får,
vilket arbete och
något som i sin tur
vilken
påverkar hälsan.
En god folkhälsa
bidrar till en bättre
samhällsekonomi.
en god samhällsutve
Det finns samband
ckling och en frisk
mellan
befolkning. Innova
arbetsförmåga och
tioner
och kreativitet,
konsumtion är beroe
nde av hälsa. En
välfärdssystemet
frisk befolkning är
och ökar förutsättning
billigare för
arna för att vi ska
och rättvis välfärd
kunna upprätthålla
.
en god
Alla politiker vill ha
ett hållbart samhä
lle. Vi har blivit bättre
och klimatsmarta
på
ekolog
lösningar, och vi är
isk hållbarhet
bra på ekonomisk
medborgarnas penga
hållba
rhet
och på att hanter
r. Men, hur har vi
a
det med den social
a hållbarheten?
Vi ser allt oftare samba
nden mellan social
a förhållanden för
deras eller hela samhä
individer eller grupp
llets hälsa – folkhä
er och
lsan. Skillnaderna
olika grupper har
i levnadsförhållande
ökat, och det medfö
n mellan
r risker för hälsan
.

FOLKHÄ
ÄR POL

- eller polit
befolkningen
s

Idéskrift för kommun
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Trötta och nöjda arrangörer efter den femte och sista föreläsningskvällen, som var för kommunstyrelsen, andas kommunalrådet Monica Hansson, Jan Linde och Johanna
Linnarsson ut. .

FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

BESTÄLLNINGAR VARJE
VECKA PÅ IDÉSKRIFTEN
Vårt nya utbildningsmaterial Folkhälsa är politik – eller politik för befolkningens hälsa har tryckts i
4 000 ex och spridits över landet sen den blev klar i våras. Idéskriften, som vi också kallar den,
har fått ekonomiskt stöd av FHI, SKL samt studieförbundet NBV.
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Halva upplagan är nu ute i kommuner och landsting/
regioner. Varje vecka är
det någon som beställer
böcker säger Jan Linde,
projektledare och författare till idéskriften.
Det blir allt från korta
tik för
utbildningstillfällen på
s hälsa
nämnder
och styrelses- och regionpolitik
er
möten till studiecirklar
och heldagsutbildningar
runt om i landet.
Redan när idéskriften
var ”tryckerivarm” arrangerade föreningen en
utbildning för utbildare.
Intresset var stort med
över 30 deltagare, några av
dem har därefter genomfört kurser i sin egen eller
andra kommuner.
– Själv har jag gjort kurser i några
län nära mig som Västra Götaland,
Halland och Skåne, men också i Kalmar län och i Härjedalen, säger Jan
Linde, som är flitigt använd föreläsare och kursledare.
– Vi har en rolig pedagogisk idé
som bygger på dialog och samtal. Vi
försöker bygga kunskap samt förändra attityder och beteendet – lusten
till insatser – hos politikerna.
Trollhättans stad, där Jan hade en
utbildning redan 2010, har gjort en
annorlunda aktivitet under hösten.
Alla kommunens nämnder och styrelser erbjöds två och en halv timmas utbildning i samband med sin
nämnds eller styrelses sammanträde. Det handlade om ett erbjudande
till ca 140 politiker – om man räknar

ÄLSA
LITIK

2012-04-04 10:00:08

Hallå, vad betyder
social hållbarhet
för dig?

Lena Kransberg, Blekinge Tekniska
Högskola
För mig betyder social hållbarhet att det
i samhället finns en vilja och förmåga att
förändra och anpassa till det bättre.
Förutsättningar måste finnas för att grund-

I Trollhättan och Dalsland – fem grannkommuner till Trollhättan
– genomförs som en del
i detta projekt också studiecirkelsatsningar tillsammans med studieförbundet NBV.
uppdragen – och kom att omfatta mer
än 90 olika politiker vid fem olika utbildningstillfällen.
– Det roliga med Trollhättan var
inte bara denna enskilt största utbildningsinsats som jag fått göra
utan att de har en långsiktig strategi
för att vända utvecklingen. Bra lokalt underlagsmaterial och engagerade kommunpolitiker och tjänstemän är en garanti för att det kommer
att ge resultat.

Kommunstyrelsens
ordförande
Paul Åkerlund sammanfattade det
som nödvändigt i det som hans kommun nu upplever med landets troligen högsta arbetslöshet. Bakom
satsningen står Monica Hansson,
kommunalråd för bland annat folkhälsofrågorna, och Johanna Linnarsson, som har en strategisk
tjänstemannaroll på kommunledningskontoret. Det mest imponerande, enligt Jan, var att de båda orkade
med att lyssna på honom fem kvällar
inom två veckor!
Jan Linde kan inte kan resa fem
gånger till varje kommun, inte ens

Vill du ha idéskriften gratis?
Du som är medlem i föreningen och
vill ha ditt eget exemplar av idéskriften, som i vanliga fall kostar 70 sek per
exemplar, kan du skicka en e-post till
info@folkhalsoarbete.se så skickar vi
dig ett exemplar.

Om du vill utbilda politiker kring
folkhälsa som politiskt uppdrag kan
du göra så här:
Organisera en utbildning på hemmaplan, det finns tre alternativ:
• Heldagarskurs om minst 8 timmar
• Internatkurs från en förmiddag till
nästa dags eftermiddag,  
• Tre politiska samtal, t. ex. kvällstid
eller ordna studiecirkel genom NBV
www.nbv.se.
Vill du ha hjälp att organisera
utbildningen kontakta jan.linde@
folkhalsoarbete.se eller ring Jan på
telefon 0705-88 65 84.

till dem han har närmast till men
han ville testa modellen tillsammans
med Trollhättan. I Trollhättan och
Dalsland – fem grannkommuner till
Trollhättan – genomförs som en del i
detta projekt också studiecirkelsatsningar tillsammans med studieförbundet NBV.
– Det är roligt att pröva lite andra
sätt att utbilda, även om jag mest av
allt gillar vårt koncept med en heldags dialog om befolkningens hälsa i
kommunens regi, avslutar Jan Linde.

läggande mänskliga behov uppfylls genom
utbildning och god levnadsstandard.
Samhällsförändringar bör alltid se till befolkningens bästa.
Social hållbarhet ger mig möjlighet att
skapa och behålla sociala kontakter, frihet
att uttrycka mina åsikter och rättighet att
vara på den plats som jag väljer. Ett hållbart
liv sker genom arbete, lek, lärande och
kärlek.

5
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tema: social hållbarhet

Kreativt kaos när elv

Kaos? Nej, men trängsel
och kreativa samtal när
11 kommuner, 5 landsting
och 4 regioner möttes i
Arvika den 12-13 september för att diskutera åtgärder för social hållbarhet
och minskade skillnader
i hälsa.
Mötet var det femte i ordningen av sex arbetande
workshops.
”Det hela handlar om att
vi vill motivera till åtgärder som gör att skillnader
i hälsa minskar. Det finns
mycket vi kan göra på lokal och regional nivå”,
säger Monica Pärus som
representerar Landstinget
Sörmland.
Med den spännande rubriken Ökande skillnader i
6

livslängd – den svenska paradoxen inledde professor
Olle Lundberg, chef för
CHESS, de två mötesdagarna. Resultat från forskning de senaste 25 åren
pekar på att skillnader i
förväntad medellivslängd
relaterade till utbildningsnivå inte har förbättrats
utan i vissa fall t.o.m. fortsätter att öka.
Ett exempel är kvinnor
med kort utbildning vars
medellivslängd
knappt
har ökat alls. Hur kan det
vara så, frågar sig Olle, att
utvecklingen – trots kunskap och olika insatser
för att minska ojämlikhet
i hälsa och överlevnad –
går långsiktigt åt motsatt
håll. Olle menar att det
finns flera förklaringar till

den ökande ojämlikheten
i Sverige. De kan vara av
historisk karaktär men det
kan lika väl handla om att
mer resursstarka grupper
är bättre på att utnyttja de
förutsättningar som finns
i samhället.
Det också kan vara en
spegling av försämringar
i det svenska välfärdssystemet.
Olle menar att det finns
gott stöd för att anta att sociala bestämningsfaktorer
är avgörande för vår hälsa
och överlevnad.
Svaret på hur det ska
gå till att minska skillnaderna i hälsa står inte att
finna i någon ännu oupptäckt faktor som lätt kan
åtgärdas.
Det handlar snarare om

små förändringar och förbättringar inom flera olika
områden inom välfärdssystemet samt att förbättra samspelet mellan och
inom våra verksamheter
på alla nivåer

Ytterligare ett inlägg att
diskutera för Samlings
deltagare var regeringens
skrivelse En folkhälsopolitik med människan i centrum. Efter en presentation
av folkhälsostrateg Hanna
Arnesons fördes diskussioner om på vilket sätt
skrivelsens innehåll och
fokus korrelerar med vårt
arbete i samlingen och
vårt fokus på att minska
skillnaderna i hälsa.
Skrivelsen har sin utgångspunkt bl. a. i den

Folkhälsomagasinet • #2/12

va kommuner möts
Samling för social hållbarhet
och jämlikhet i hälsa
Sammanlagt 20 organisationer fattade beslut om att ansluta
sig till samlingen när en förfrågan kom från SKL våren 2011.
Initiativet och intresset att delta baserades på vetskapen om
att skillnaderna i hälsa stora och i vissa fall ökande, att detta är
särskilt kännbart på regional och lokal nivå och att detta går att
påverka via egna insatser.
Deltagande organisationer:
Kommuner: Arvika, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Malmö, Tidaholm, Upplands Väsby, Uppsala,
Örebro.
Landsting: Landstinget i Dalarna, Landstinget Sörmland,
Landstinget Värmland, Örebro läns landsting, Västerbottens läns
landsting.
Regioner: Regionförbundet Östsam, Region Halland, Region
Skåne, Västra Götalandsregionen.
Våren 2013 kommer samlingen att lämna sin rapport med förslag på rekommendationer och insatser som avser att motivera
och stimulera till fortsatt arbete för en ökad social hållbarhet
och jämlikhet i hälsa i Sverige. Alltsammans presenteras vid en
konferens den 22 mars 2013 i Stockholm.

nationella
folkhälsorapporteringen och Folkhälsoinstitutets uppdrag att
analysera vilka lärdomar
som kan dras för svensk
del av arbetet som har bedrivits av den av Världshälsoorganisationen tillsatta kommissionen om
sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Skrivelsen
lyfter också att en sådan
politik även kan bidra till
samhällsekonomin genom
att en god folkhälsa är en
investering för Sverige.
Däremot finns det få eller inga tydliga skrivningar om hur vi ska arbeta för
att minska skillnaderna i
hälsa.
Samtal fördes i gruppen
om att regeringens skrivelse, liksom Olle Lundberg,

lyfter det faktum att personer med kort utbildning
i de flesta avseenden har
sämst hälsa. Den positiva
utvecklingen med färre
lågutbildade har bidragit
till den minskade dödligheten generellt, samtidigt som skillnaderna i
dödlighet mellan grupper
med olika utbildningsbakgrund har ökat.

folkhälsopolitik och den
som utvecklas i många
kommuner, landsting och
regioner utifrån Marmotkommissionens
resultat
och de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa.
Med anledning av att det
fortfarande finns möjlighet att påverka skrivelsen
med bl.a. motioner har vi
ännu inte sett dess slutgiltiga version.

Några av oss som hunnit
läsa regeringens skrivelse,
och/eller haft möjlighet att
medverka vid regeringens
hearings kring skrivelsen, funderar över eventuella för- och nackdelar
med den folkhälsopolitik
som skrivelsen andas. Vi
ser avgörande skillnader
i jämförelse med rådande

Huvudsaken för Samlings
möte i Arvika var givetvis
de kreativa och spännande
samtalen för att analysera, sortera och prioritera
bland mängden av rekommendationer och förslag
till åtgärder för social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. En brutto-

lista – med gamla och nya
(!) förslag – lämnades till
utsedda arbetsgrupper för
fortsatt bearbetning. Den
7-8 november är det dags
igen. Denna gång är Göteborgs kommun och Västra
Götalandsregionen värdar.
Då tar vi oss an slutskrivningen av den rapport
som ska presenteras vid
en avslutande konferens
i Stockholm den 22 mars
2013. Lägg detta datum på
minnet, bl.a. kommer professor Michael Marmot att
medverka!
Vill du veta mer gå in på
SKL:s hemsida www.skl.
se eller kontakta projektledaren Jonas Frykman,
j o n a s. f r y k m a n @ s k l . s e
08-4527757


/EVA JÄRLIDEN
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tema: social hållbarhet

De strukturella
faktorernas svanesång?
Regeringens skrivelse En folkhälsopolitik med människan i centrum
betonar – i slående kontrast till
Hälsa på lika villkor – det enskilda
ansvaret för att göra de hälsosamma valen. Nu handlar det mer om
vad man väljer att äta och dricka än
att ha tillgång till arbete, inkomst,
bostad i ett bra område och skolor
med goda resurser.
Hälsa på lika villkor
När den svenska framtida folkhälsopolitiken presenterades av Nationella folkhälsokommittén (SOU
2000:91, Hälsa på lika villkor) för 12
år sedan, så hyllades detta som det
mest avancerade folkhälsopolitiska
måldokumentet i sin tid. Folkhälsopolitiken fanns i alla politikområden
och det framtida folkhälsoarbetet
skulle grundas i de bakomliggande,
s.k. strukturella faktorerna.
Tyngdpunkten skulle flyttas till
en bred hälsofrämjande ansats, där
en fördjupad demokrati, ett ökat inflytande och ökad delaktighet, skulle
vända marginalisering till ett ökat
deltagande i samhället vilket var
grunden till en förbättrad folkhälsa
och en samtidig minskning av hälsans ojämlikhet.

miljö) sattes nu äntligen i centrum
framför de “hårda” värdena (ekonomisk tillväxt och militarism). Det
representerar ett historiskt framflyttande av den hälsopolitiska agendan.

En förnyad folkhälsopolitik
Vad hände då i Sverige efter SOU
2000:91? Det blev ingen folkhälsolag
som många hade hoppats på, men väl
ett måldokument i form av Nationella
folkhälsomål baserade på de centrala
förslagen i utredningen. Mycket kom
då att hänga på en frivillig implementering av dessa mål av de viktigaste
aktörerna. Folkhälsomålen reviderades 2008 (Prop. 2007/08:10, En förnyad
folkhälsopolitik) med tydliga markeringar att de strukturella målen inte
längre var i högsätet. Fokus flyttades
till de individuella levnadsvanorna
med en ökad betoning på individens
eget ansvar för valet av dessa. Fokus
flyttades också från generella insatser till specifika sådana riktade mot
utsatta grupper. Den nivå som verkar ha varit framgångsrikast med
implementeringen av de nationella
folkhälsomålen är den kommunala,
delvis med stöd av den idéburna sektorn.

Mål för folkhälsan

En folkhälsopolitik med människan i centrum

Jag tror inte man ska underskatta det
inflytande som detta dokument, som
sedan omvandlades till de Nationella
folkhälsomålen (Prop. 2002/03:35,
Mål för folkhälsan) antagna av riksdagen 2003, fick internationellt. Det
kändes som att Sverige var ett lokomotiv i en kraftfull rörelse framåt i
utvecklingen. Den internationella
utvecklingen inom det folkhälsopolitiska området har sedan fortsatt i
denna riktning med t.ex. Marmotkommissionens slutrapport 2008 om
hälsans sociala bestämningsfaktorer. De “mjuka” värdena (hälsa och

I denna situation var det förstås
spännande att se hur den nya folkhälsopropositionen (2011/12:166, En
folkhälsopolitik med människan i
centrum) tänker sig att flytta fram
positionerna. Tyvärr måste man
konstatera att så inte lär bli fallet. De
strukturella faktorernas betydelse
är ytterligare nedtonade, för att inte
säga nästan helt osynliggjorda. Betoningen är ännu mer uttalat på utsatta grupper, d.v.s. en nästan helt övervägande problemfokuserad ansats,
i slående kontrast till den utpräglat
orsaksrelaterade ansatsen i SOU
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2000:91, Hälsa på lika villkor.
Ojämlikheten i ohälsa är också
starkt nedtonad i det nya policydokumentet, även om det på några ställen
i texten lyfts fram att lågutbildade
släpar efter i sin hälsoutveckling
samtidigt som man konstaterar att
den genomsnittliga utbildningsnivån i landet successivt ökar. Implicit
kan det väl tolkas som att man väntar tills ojämlikheten i hälsa har upphört att vara ett problem enbart med
hjälp av denna utveckling. Man lovar
dock att länge fram komma med ett
särskilt förslag hur hälsans ojämlikhet ska hanteras.
Genom en stark betoning på att
stärka informationssystemen om
hälsa och vård till enskilda individer
för att de ska kunna göra välinformerade val av vård och levnadsvanor, så
betonas det enskilda ansvaret ännu
mer. Det står till och med att individen ska känna det lustfyllt att göra
de hälsosamma valen. Man förstår
då att det mer handlar om vad man
väljer att äta och dricka än att ha
tillgång till ett arbete och en god inkomst, eller en egen bostad i ett område med gott rykte och skolor med
goda resurser. En av de viktigaste bestämningsfaktorerna för individers
hälsa, arbetsmiljön, får minimalt utrymme i texten.
I rättvisans namn så finns det en
del ljusa punkter i propositionen,
särskilt då det gäller propositionens
betoning på insatser tidigt i livet som
en generell princip i folkhälsoarbetet. Detta kanske motsvarar den lilla
stund då solen tittade fram under
den i övrigt höstruskiga novemberdag som detta skrevs.
P-O ÖSTERGREN

Artikeln är förkortad men finns i
sin helhet på www.folkhalsoarbete.se
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Sedan 1997 har Circonova arbetat med kulturens och pedagogikens kreativa och magiska kraft för att stärka barns och ungas hälsa. Utgångspunkten är ett salutogent perspektiv med fokus på faktorer som leder till och
vidmakthåller god hälsa. Intressen och behov, som barnen själv på olika
sätt ger uttryck för, ligger till grund för utformningen av våra hälsopedagogiska program, skriver Marie Spröndly, Circonova.

Circonova vill göra barn
och unga sedda och hörda

N

är vi arbetar fram ett
program som består av
föreställning, workshop
för eleverna, workshops
för skolans personal och ett skrivet
handledningsmaterial träffar vi våra
experter, d.v.s. barnen, vid flera tillfällen. Deras frågor, känslor, tankar
hjälper oss vidare i vårt arbete. Scenkonstens form och språk har förutsättningar att ge publiken en möjlighet att få förståelse för hur man själv
och tillvaron hänger ihop, som gör
att man kan agera vidare. Kulturen
kan ha betydelse för barns hela utveckling eftersom den konfronterar
sin publik och speglar de känslor och
tankar som barnen har inom sig.

I Stockholms län finns påtagliga
sociala skillnader i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa mellan olika
grupper. Genom att skapa möjlighet för barn och unga att bli sedda,
hörda och respekterade ökar Circonova deras möjligheter till god hälsa.
Att tas på allvar och känna att man
kan påverka har stor effekt gällande
hälsosamma val. Circonovas hälsopedagogiska program synliggör och
bekräftar barnens livsvillkor och
tillvaro.

fundera över vad som får dem att
blomma, att växa, må bra och att
känna att man är sitt allra bästa jag.
Personer som upplever välmående
fungerar nämligen bättre än andra.
Om du känner tillfredställelse i ditt
liv har du lättare att ge till andra och
ta del av det som samhället kan ge.

att alla barn i Stockholms län har
möjlighet att ta del av våra hälsopedagogiska program. Under alla dessa
år har vi bytt huvudman vid flertal
tillfällen och fått kämpa för vår överlevnad. Men än finns vi kvar och det
är ett tecken på att vi behövs. Och att
vårt arbetssätt är hållbart!

Circonovas arbetet stöds av StockVår nuvarande föreställning Doris
mitt i planeten vill vi få barnen att

holms läns landsting och är kostnadsfritt för skolorna. Det innebär

MARIE SPÖRNDLY, VERKSAMHETSANSVARIG
PÅ CIRCONOVA, WWW.CIRCONOVA.SE
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Vägar till jämlikh
I Västra Götalandsregionen och i
Skåne arbetas det intensivt med
att hitta vägen till en mer jämlik
hälsa. Den ena söker i verksamheterna. Den andra i forskningen. Två
vägar till en mer jämlik hälsa?
Uppdragen, som ska vara klara vid
årsskiftet, syftar till att ta fram förslag som ska minska skillnader i
hälsa med utgångspunkt i det övergripande nationella målet ”att skapa
samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.
Bakgrunden är att folkhälsan
fortfarande är ojämlikt fördelad och
inte har förbättrats i
utsatta grupper på
samma positiva
sätt som för
befolkningen i
sin helhet.
Vi tar pulsen
på arbetsledarna för att höra
hur arbetet löper
på in i slutspurten.

Johan Jonsson, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
På vems uppdrag arbetar ni med
jämlik hälsa och hur ser det ut?
Uppdraget kommer från Regionfullmäktige som 2011 gav Folkhälsokommittén ansvar att samordna arbetet. Uppdraget ”Samling för social
hållbarhet”, en handlingsplan för
jämlik hälsa i hela Västra Götaland,
genomförs i bred samverkan och
handlar om att ta fram konkreta åtgärder som kan bromsa den negativa
utvecklingen men också vända trenden. Den 6 november hölls en konferens där förslag på handlingsplan
diskuterades. Fyrahundra personer
deltog och hade möjlighet att lämna
synpunkter.

Hur ser förankringen ut i Västra
Götaland och vilka aktörer samarbetar ni med?
Vi har en politisk styrgrupp med
14 regionpolitiker. Arbetsgruppen
består av ett tjugotal olika organisationer och förvaltningar. De representerar förutom Västra Götalandsregionen, kommunerna, statliga
regionala myndigheter som Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan samt samordningsförbund och idéburna sektorn.
Sammantaget har drygt femhundra
personer involverats i arbetet och
har fått tillfälle att lämna förslag och
synpunkter på arbetet.

Hur har ni kommit fram till era
åtgärder?
Vi har haft en verksamhetsnära
process där företrädare för politiken
och verksamheterna har lämnat förslag på åtgärder via förankringskonferenser, möten och processer. Totalt
har femhundra förslag kommit in. I
handlingsplanen kommer trettio förslag att vara med.

På vilket sätt involveras forskning?
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Vi har tagit initiativ till ett forskarnätverk med ett trettiotal forskare, som kan hjälpa oss med att identifiera problemområden och åtgärder
som behöver beforskas ytterligare.

Vad tror du ert tillvägagångssätt
har för svagheter och styrkor?
Svagheten är att alla är besjälade
av sitt arbete och att det ibland är
svårt att se det i ett bredare perspektiv. Samtidigt är det den stora styrkan, eftersom åtgärder som föreslås
är sådana som politiker och verksamhetsföreträdare har sett i sina
uppdrag.

Folkhälsoarbete bygger på principen att prioriteringar ska göras
utifrån där behoven är som störst,
vad är skillnaden i ert arbete som
inte gjorts förut?
Mycket av folkhälsoarbetet är generellt men vi försöker verkligen
jobba mot det nationella målet och
att identifiera åtgärder som gör
skillnad och att göra mer av det samt
att göra detta i samverkan så att
många aktörer jobbar åt samma håll
samtidigt.

Vad vill ni skicka med andra kommuner och landsting/regioner som
vill arbeta med ökad jämlikhet i
hälsa?
Vi har en forskare som följer och
dokumenterar vår process och där
kommer det förmodligen att finnas
erfarenheter som andra kan ta del av.
Jag hoppas att den ökade uppmärksamhet kring jämlik hälsa
är ett skifte i folkhälsoarbetet. Till
namnet har vi en progressiv folkhälsopolitik men i verkligheten är den
inte lika produktiv. Kan vi och andra
som arbetar för jämlik hälsa skapa
ett trendbrott som resulterar i en
varaktig förändring i folkhälsan så
har vi gjort avtryck.
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het i hälsa
kommunen men också andra samhällsaktörer, till exempel föreningsliv, näringsliv, kulturliv, och andra
myndigheter på olika nivåer. Förvaltningscheferna har varit intresserade och aktivt deltagit i seminarier,
läst och kommenterat underlagsrapporterna utifrån sin kunskap om
vardagsarbetet i staden.
Ett tjugotal seminarier har arrangerats och över 1800 personer har på
olika sätt involverats i arbetet.

På vilket sätt involveras forskning?
Anna Balkfors huvudsekreterare
Malmökommissionen
På vems uppdrag arbetar ni med
jämlik hälsa och hur ser det ut?
Kommunstyrelsen i Malmö stad
beslutade 2010 att tillsätta en politiskt oberoende kommission och gav
den direktiv som vi arbetar utifrån.
Uppdraget är att utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur Malmö stad ska minska
ojämlikhet i hälsa. Med ojämlikhet i
hälsa avses här systematiska skillnader som kan undvikas med rimliga
insatser. Kommissionen har arbetat
fram 30 vetenskapliga underlagsrapporter med forskare.

Hur ser förankringen ut i kommunen och vilka aktörer samarbetar
ni med?
Det har varit viktigt för kommissionen att ha ett transparent arbetssätt
och att hämta in så mycket kunskap
som möjligt, både forsknings- och
erfarenhetsbaserad kunskap. Tre
av kommissionärerna är idag direktörer för miljö-, stadsbyggnads- och
sociala resursförvaltningen och kan
organisationen utan och innan.
Vi har uppmuntrat till samtal och
diskussioner om slutsatser och förslag som tagits fram i rapporterna
och bjudit in nyckelpersoner från

Nio av de fjorton kommissionärerna är aktiva forskare. Uppdraget
är att ta fram vetenskapligt baserade
förslag på insatser.
Ett stort antal andra forskare har
bidragit med texter och underlagsrapporter i ämnen som kommissionärerna inte täcker in och genom att
granska och kommentera rapporterna som tagits fram. Flera av kommissionens senior advisers är nationellt
och internationellt erkända forskare, bland annat professor Sir Michael
Marmot.

Vad tror du ert tillvägagångssätt
har för svagheter och styrkor?
Man pratar om att folkhälsofrågorna är allas uppgift och ansvar,
men utmaningen är att få in frågorna i den kommunala planerings- och
styrprocessen. Kommissionens arbetssätt har placerat hälsa, ojämlikhet i hälsa och social hållbarhet högt
på dagordningen, det är en styrka.
Jag tror också att det är en styrka att
arbeta transparent som vi gjort.
En svaghet med en kommission
är att det lätt kan ses som ett ovanifrån-perspektiv, som inte har någon
förankring i verkligheten. Dialog,
involvering och att lyssna blir därför
extra viktigt, även efter att kommissionen lämnat ifrån sig sina rekommendationer.

Folkhälsoarbete bygger på principen att prioriteringar ska göras
utifrån där behoven är som störst,
vad är skillnaden i ert arbete som
inte gjorts förut?
Vi har verkligen försökt förstå
vad det är som ökar skillnader och
vad som är påverkbart utifrån en
kommuns handlingsutrymme. Det
är denna fördjupade analys som är
kommissionens uppdrag.

Vad vill ni skicka med andra kommuner och landsting/regioner som
vill arbeta med ökad jämlikhet i
hälsa?
Fokusera på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, vilket blir konkret. Avgörande är att det finns en efterfrågan från politiken och ett mål
för att minska ojämlikheten i hälsa.
Jag tror på det är som Sir Marmot
säger: ”No data no problem, no problem no action”.
• Se till att ha data över hur fördelningen av hälsa ser ut över tid och
mellan grupper.
• Använd era befintliga nätverk för
att analysera data för att öka förståelsen för varför det ser ut som det
gör.
• Avgränsa uppdraget så att det blir
stuns och engagemang.
• Använd befintlig forskning från
Marmotrapporterna och dess efterföljare: från CHESS, SKLs Samling
för Social hållbarhet och kanske
även från Malmökommissionen.
(www.malmo.se/kommission)
Med forskning i ryggen, sätt igång
en process utifrån kommunens eller
regionens förutsättningar. Forskningen är generell, men förändringsarbetet, processen, måste genomföras lokalt och regionalt.
/ANNA S SVENSSON
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Reflektioner om folkhälsoarbete och evidens
Våra uppdragsgivare i landsting och kommuner efterfrågar ofta evidensbaserat arbete, insatser ska ge
effekt, och helst önskad effekt. Men vad betyder evidens i vardagens olika situationer och kontexter?
Vad är det för fel på sunt förnuft?
Jag tänker att yrkesskickligheten inom folkhälsoprofessionen mycket handlar om förmågan att finna former för
praktisk implementering av evidensbaserade metoder i
lokal och regional kontext. Men det är inte givet att en
väl så utvärderad metod är möjlig att plantera enligt ursprungsmodellen. Det finns oftast, för att inte säga alltid,
lokala eller regionala förhållanden som begränsar möjligheten till att vara modelltrogen.
Det är då viktigt att hålla kontroll på den glidning som
sker – från teoretisk ursprungsmodell till den version
som blir verksam i praktiken. Den här så kallade glidningen är inte sällan ojämn och den är mer eller mindre
påtaglig vid olika tidpunkter.
Implementeringen behöver därför följas över tid och
kontinuerligt kvalitetssäkras via avläsningar av kritiska
punkter i originalmetodernas utformning - d v s de evidensbelagda versionerna.

Som till exempel Landstinget Sörmland, som arbetar
mycket med att bevaka att länets familjecentraler verkligen svarar upp mot de krav som koncepten föreskriver.
Att detta inte kan tas för givet blev uppenbart då en första systematisk genomlysning ägde rum av länets familjecentraler. Den förväntade institutionen familjecentral
– med de komponenter som de ska innehålla – visade sig
i praktiken omfatta en stor variation av inrättningar där
både resurser och förutsättningar var vitt skilda. Några
få centraler motsvarade i stort sett grundkonceptets upplägg medan de flesta hade ganska stora brister i förutsättningar, struktur och organisation. Inte sällan räddades
detta av lojal och kunnig personal som gjorde det bästa av
situationen utifrån sin egen tro på grundkonceptet och
möjligheten till bättre förutsättningar framöver.
På huvudmannasidan, landstinget och kommunerna,
så blundade man inte för att knappa resurser ibland fick
vissa brister till följder.
Resonemanget var ibland det att man ansåg sig ha en
egen variant av Familjecentral där vissa komponenter
skalats bort men att detta på ett sätt bidrog till en lokal
profil som man ibland t o m kunde uttrycka viss stolthet
över.
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Det här förhållningssättet till koncept, program eller
andra strukturerade evidensbaserade metoder, är inte
helt ovanligt på den lokala nivån. Det finns en tendens
till att söka legitimitet inför nödvändiga politiska beslut
genom å ena sidan luta sig mot evidensbaserade metoder
men å andra sidan ge efter för besparingskrav och skala
ner ursprungskoncept till lokala varianter – som i viss
mån ibland återerövrar status genom att profileras som
lyckade budgetversioner.
Här har vi som representerar folkhälsoprofessionen på
den regionala nivån en viktig uppgift i att utveckla kvalitetsinstrument som bevakar efterlevnaden av de evidensbaserade metoderna och bidrar med kompetens i de fall
behov av lokal modifiering finns.
Folkhälsoprofessionen på den regionala nivån är därför ofta den viktiga länken mellan de evidensbaserade
metoderna i sin ursprungliga form – och behovet, resurserna och förutsättningarna i den lokala kontexten.

För att slutligen provocera lite och kasta ut en tråd med
lite ”evidensmotstånd” tänkte jag ändå hävda att ökad
status för de evidensbaserade metoderna ibland kan
vara ett tecken på att man har sin uppmärksamhet lite
för långt fram i orsakskedjan av hälsans bestämningsfaktorer.
När vi inom folkhälsoprofessionen talar inför t ex politiker om hälsans bestämningsfaktorer så lyfter vi gärna
och på goda grunder betydelsen av olika basala välfärdsfunktioner för folkhälsan, även om de här funktionernas
primära syfte/uppdrag är något annat. Några typiska
exempel skulle kunna vara skola, kulturutbud eller socialtjänstens förebyggande uppdrag. Det vore olyckligt om
denna centrala kunskap konkurreras ut och att folkhälsoinsatser allt oftare förknippas med evidens kring olika
specifika metoder och programupplägg (inte sällan av
amerikanskt ursprung).
Vi skulle kunna hamna i en situation där grunduppdragen i kommuner och landsting i viss mån förbises medan
de evidensbaserade programmen får fullt gehör. I sämsta
fall raseras på så vis de institutionaliserade grundvillkoren för folkhälsan medan efterfrågan av olika typer
av distinkta, effektiva och korrigerande program ökar i
samma takt.
Det här ser jag som en uppenbar risk.
/ÅSA RANUNG
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”Några typiska exempel skulle kunna vara skola, kulturutbud eller social
tjänstens förebyggande uppdrag. Det vore olyckligt om denna centrala
kunskap konkurreras ut och att folkhälsoinsatser allt oftare förknippas
med evidens kring olika specifika metoder och programupplägg (inte
sällan av amerikanskt ursprung).”
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mötet

Marianne Enge Swartz träffar nye ordföranden
i socialutskottet, Anders W Jonsson

DET GÄLLER
ATT LYCKAS
MOTIVERA
14
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I sitt arbete som barnläkare tycker socialutskottets nya ordförande Anders W Jonsson
det är självkart att motivera barnfamiljer till att inte röka. Anders W Jonsson ( C ) möter
mig i riksdagshusets reception och vi tar oss på vindlande vägar till hans kontor på riksdagshuset.

T

ill yrket är Anders W Jonsson barnläkare och var verksamhetschef på Gävle
sjukhus 2002-06. För att hålla sig à jour
med yrket är han barnjour på sjukhuset en helg i månaden. Detta gör han för
att ha friheten att gå tillbaka till yrkeslivet efter att ha varit riksdagsman:
– Man vet aldrig vad som händer i politiken! Jag vill
känna att jag har frihet att lämna. Dessutom får jag inspiration av att jag genom sjukhusjobbet får en fast anknytning i verkligheten.
Han bor på en bondgård i Hedesunda nära Gävle tillsammans med fru och två döttrar, 18 och 20 år gamla.
Ridning är ett gemensamt intresse i familjen. De har två
hästar och varje fredag tar Anders ridlektion. Motion
ligger honom varmt om hjärtat och han springer på löpband tre gånger i veckan. Han är mycket ute i skog och
mark och åker gärna skidor. På bordet står några flaskor
av älsklingsdrycken Loka Citron – men på lördagkvällen
kan han ta sig ett glas vin. Som exempel på god mat nämner han pepparlax från Bönan (fiskeläge nära Gävle) och
sen börjar han engagerat prata om förslaget till förbud
för viltfångad lax i Östersjön – samtidigt som dioxinhalten gått ner.
– Man måste fokusera på de stora hälsoproblemen, menar Anders, och det är viktigt att vi äter fisk.

alutskottets ordförande? Han tar sig en funderare innan
han levererar en lista: leder sammanträden; täta kontakter med utskottets kanslichef; förbereder ärenden; jagar
efter röster nu när regeringen är i minoritet, vilket i
praktiken innebär mer makt för riksdagen; täta kontakter med regeringen och Maria Larsson.

När det gäller folkhälsofrågor verkar Anders mycket in-

satt och för föreningen är det positivt att utskottet ställer
sig positivt till att samverka om den årliga konferensen
samt att Anders gärna ställer upp och delar ut priset till
Årets Folkhälsokommun. Vi talar om den aviserade myndighetsöversynen och hur den kan påverka folkhälsoarbetet. Anders tycker det är självklart att sjukvården ska
arbeta förebyggande.
– Att individen har ansvar för sin hälsa gör inte att
samhället kan slippa undan sitt ansvar.
Han tycker att folkhälsopolitiken i stort varit framgångsrik i Sverige samtidigt som det finns områden där
problemen är stora, t.ex. den psykiska ohälsan. En gåta
är att alkoholkonsumtionen, som ökat till 2005, minskar
– särskilt bland ungdomen – samtidigt som importen av
alkohol i stort sett släppts fri. Den alkoholrelaterade dödligheten har också sjunkit.
– Vi vet inte om detta beror på folkhälsoarbete eller om
det är helt andra saker som inverkar.
I sitt arbete som barnläkare har han ett starkt folkAnders har övernattningsrum i riksdagen men pendlar hälsoperspektiv och tar alltid upp faran med rökning i
ändå hem så gott som varje dag och verkar inte sörja att sina möten med barnfamiljer. Som exempel för hur sjukhan därmed missar en del kvällsevenemang.
vården skulle kunna/borde arbeta nämner han stiftelsen
– Jag behöver sova hemma för att
Kaiser Permanente i Washington som
klara hetsen här. Det är viktigt att ha
vid anslutning till försäkringssystebalans i kroppen, blir det för mycket
Anders W Jonsson
met gör en riskgenomgång och lägger
jobb påverkar det produktiviteten.
■ Född 1961
upp program för bättre hälsa, som vid
Pendlarresorna gör också att han
■ Barnläkare till yrket
varje kontakt följs upp.
hinner läsa mycket – och inte bara
■ Verksamhetschef Gävle sjukhus 2002-06
– Det gäller att motivera och förklautredningar. Han deltog i minnes■ Riksdagsman (C) 2010
ra, säger Anders, det räcker inte att
ceremonin för Raoul Wallenberg i
■ Ordf Socialutskottet 2012
informera om risker.
Washington i våras tillsammans med
■ Gift, två döttrar
Till slut – vad är viktigast för den
riksdagens talman och prinsessan
■ Bor på bondgård i Hedesunda
egna hälsan?
Madeleine och nu läser han Bengt
■ Intressen: ridning och läsning
– Att vara i harmoni, svarar Anders
Jangfeldts biografi om Wallenberg.
W Jonsson, som verkar leva som han
Jag undrar vad man gör som socilär.
MARIANNE ENGE SWARTZ

Fakta om
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nyheter

Grattis, Folkhälsoin

Har arbetet lett till bättre folkhälsa? Hur ska det framtida arbetet be
20 år har gått! En befogad fråga är
i vilken utsträckning institutet har
lyckats bedriva en verksamhet där
kunskapsgenerering, kommunikation, uppföljning och samarbete
bidragit till en bättre folkhälsa.
20 år är inte lång tid för en myndighet. Socialstyrelsen inrättades 1913
och fick sin nuvarande form 1968.
SCB (Statistiska centralbyrån) inrättades 1858. Det som åstadkommits
under Folkhälsoinstitutets tid skulle
därför kunna sägas vara imponerande. Från fokus på olika kampanjer
till ett mer systematiskt arbete med
uppföljning av mål som utarbetats i
en politisk process. Men detta handlar om hur arbetssättet förändrats
under åren och säger egentligen inget om befolkningens hälsotillstånd.
Har FHI gjort rätt saker och har FHI
gjort sakerna rätt?
Under Agneta Drebers tid som
generaldirektör kom flera delar i
uppdraget från Socialstyrelsen och
byggde på propositionen ”Om vissa
folkhälsofrågor” (1990/91:175). Lokalt engagemang, kunskap och arbete över sektorsgränserna utpekades
där som grundläggande principer
för folkhälsoarbetet. Minskade skillnader i hälsa skulle vara ett överordnat mål vid prioritering av insatser i
folkhälsoarbetet.

En generaldirektör och två propositioner senare är det nu Sarah Wamala som sedan 2008 ansvarar för
arbetet på institutet. I den senaste
folkhälsoskrivelsen är det den enskildes ansvar att ta hand om sin hälsa som betonas och sjukvården får en
mer framträdande roll.
I ett historiskt perspektiv har folkhälsan förbättrats avsevärt under
de senaste decennierna, men skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen är stora och har
16

Från kampanjer till vetenskaplighet. Så ser resan ut de första tjugo åren för Statens folkhälsoinstitut. Hur framtiden ser ut råder

faktiskt ökat! Detta framgår bl.a. i
Folkhälsan i Sverige – årsrapport
2012. Personer med kort utbildning
har i de flesta avseenden sämst hälsa
och skillnaderna i dödlighet mellan
grupper med olika utbildningsbakgrund har ökat.
Det är oroväckande att dessa skillnader ökar trots det systematiska
arbete som bedrivits under ett antal
år inom folkhälsoområdet. Men det
är också oroväckande med tanke på
att det är individens eget ansvar och
sjukvården som särskilt betonas i
den nya skrivelsen från regeringen –
En folkhälsopolitik med människan
i centrum. En sökning på ordet ”jämlik” i det 58 sidor långa dokumentet
ger två träffar!
När Folkhälsoinstitutet skapades 1992 var huvudinriktningen att
nå utsatta grupper i samhället och
minska hälsans ojämlika fördelning.
Vad innebär den nya skrivelsen för
den socialt betingade ojämlikheten

som vi ser i samhället? Och vad innebär det för det framtida folkhälsoarbetet som ska bedrivas?
Folkhälsoinstitutets
20-årsjubileum sammanfaller med Statens
vård- och omsorgsutredning som
kom i våras. I den föreslås att fyra
myndigheter ersätter och tar över
de uppgifter som idag är fördelade
på tolv myndigheter, däribland Folkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutets
uppgifter skulle enligt utredningen
integreras på samhällsnivå genom
Myndigheten för välfärdsstrategi
och i det praktiska vård- och omsorgsarbetet genom Kunskapsmyndigheten.

Det är för tidigt att uttala sig om vilken betydelse resultatet av Statens
vård- och omsorgsutredning kommer att ha för folkhälsoarbetet på nationell och lokal nivå. Men åsikterna
är många om vilken myndighetsstruktur som vore den bästa och hur
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nstitutet, 20 år

edrivas? • Frågorna hänger ännu i luften

det skilda meningar om. Grattis, säger FHM ändå.

arbetet bör bedrivas. Det är tydligt
inte minst genom de remissvar som
kommit in.
Folkhälsoinstitutets
inriktning
har förändrats genom åren. Förändringarna har bl.a. kommit i samband
med byte av generaldirektör, men inriktningen har också påverkats av
vilka förutsättningar som getts av
Socialdepartementet. Utvecklingen
har gått från kampanjer under Agneta Drebers tid till vetenskaplighet
under Gunnar Ågrens tid som generaldirektör.

Karin Melinder som har arbetat på
FHI sedan starten och fram till för
ett år sedan menar att det som präglat institutet under de senaste åren
framförallt är att det snävats åt.
– Det är bara regeringsuppdrag
som ska genomföras, allt annat är
bannlyst.
Hon menar att myndigheter successivt har styrts mot att få fler och

fler regeringsuppdrag, så många
att utrymmet för egna initiativ har
krympt.
– Detta är speciellt synligt när det
gäller folkhälsa som är ett så omfattande område och där det delvis
handlar om att hitta och arbeta med
försummade områden.
Margareta Persson, som bl.a. varit
ordförande för Nationella folkhälsokommittén, menar att Folkhälsoinstitutet måste kunna agera som en
självständig myndighet och inte bara
säga det som regeringen vill höra.
– Jag har också en känsla av att
FHI har blivit en ”tyst” myndighet,
där medarbetarnas entusiasm inte
tas tillvara.
Margareta Persson menar också
att den nuvarande regeringens inriktning på individens val har påverkat FHI för mycket.
– De strukturella frågornas betydelse och villkoren som skapar en
jämlik hälsa har tonats ned så att de
nästan inte hörs.
Men frågan är då vad vi kan vänta
oss framöver. Åsikterna och visionen för FHI går isär. Karin Melinder
menar att det i detta fall kan vara
bra med stora myndigheter som får
tyngd:
– Små myndigheter inom ett speciellt område kunde tidigare fungera
för att skapa intresse och kunskap. I
dag skall inte myndigheter vara opinionsbildande och då har de ingen
egentlig roll. Jag tror därför inte att
det vore någon vits att ha ett litet
Folkhälsoinstitut. Det blir bara ett
utredningsinstitut för regeringen.

Karin Melinder menar också att man
kan ha en förhoppning om att de
båda myndigheterna som föreslagits
i utredningen, den för kunskapsstyrning och den för välfärdsstrategier,
kommer att ta fram ett så allsidigt
material att det också belyser skill-

nader i hälsa.
– Det kommer sen bli upp till olika
aktörer att visa upp detta och i bästa
fall kunna använda det för att agera.
Folkhälsofrågor ingår i alla politikområden – men just därför behöver man någonstans fokusera, för
att andra ska bli inspirerade och få
kunskap, menar Margareta Persson:
– Jag tror inte på sammanslagna
myndigheter i det här fallet.

Margareta Persson menar också att
det måste ske en förändring så att
FHI kan agera som en självständig
myndighet och inte bara säga det
som regeringen vill höra.
– En kunskapsmyndighet måste
lyfta fram tydligt det som faktiskt påverkar hälsan i grunden, även om det
uppfattas som politiskt obekvämt.

Också Kerstin Månsson, koordinator för det svenska Healthy Cities
nätverket, menar att någon, oavsett
vem, bör ha ansvar för att fokusera
på folkhälsofrågorna.
– Utan det kommer vi att gå miste
om helhetsperspektivet och tvärvetenskapligheten. Någon måste ha
överblicken över de breda bestämningsfaktorerna.
Kerstin Månsson menar att det
naturligtvis är viktigt att folkhälsofrågorna integreras i alla politikområden, men det måste finnas någon
som håller ihop.
– Någon måste ta stafettpinnen för
ett tydligt folkhälsoarbete.
– Min erfarenhet är glasklar, säger
Margareta Persson, det är bara när
man är tydlig och självständig och
när man låter alla röster höras, även
de obekväma, som det börjar hända
något. Den typen av öppna diskussioner brukar leda till kreativitet och
till slut något som de flesta tycker är
bra, även de som från början haft en
annan åsikt.
JENNY A NILSSON
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NOTISER

Sverige i rörelse
En vecka i oktober genomfördes
närmare 3000 aktiviteter över
hela landet under satsningen
Ett friskare Sverige, arrangerad
av Statens folkhälsoinstitut på
uppdrag av regeringen. Cirka
850 olika arrangörer från kommuner, landsting, ideella organisationer och privata aktörer
bidrog till att uppmärksamma
betydelsen av våra matvanor och
rörelse för vår hälsa.

FHI-konferens
byter datum
Nytt datum för “Sweden and
the world: 10 years of a health
determinants-based national
public health policy” blir 13-14
maj 2013.   Konferensen kommer att hållas på Norra Latin i
Stockholm.
Internationella och nationella
föreläsare ska reflektera över
hur den nationella folkhälsopolitiken har påverkat folkhälsoarbetet de senaste tio åren
på nationell, regional och lokal
nivå.
Läs mer här: http://www.fhi.
se/en/Sweden-and-the-world/

Unga vill ha regler
En stor majoritet av landets
tonårsföräldrar, 90 procent,
tycker att det vore bra att enas
med andra föräldrar om gemensamma regler kring alkohol.
Trots detta känner endast tre av
tio tonårsföräldrar till några gemensamma överenskommelser
kring alkohol. Det visar en Sifoundersökning gjord på uppdrag
av Statens folkhälsoinstitut.
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Till Solna flyttar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i början av 2013.

FOTO : Z D E N KO Z I V KOV I C

Folkhälsan tillbaka till
landstinget i Stockholm
Folkhälsoarbetet i Stockholms län
har under de senast tre åren varit
organiserat av och tillhört Karolinska Institutet.
Tre centrumbildningar har formerats: Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för
hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Här tittar vi närmare
på CES.
Verksamheten vid CES ska bidra
till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom
kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Inom centrumet arbetar
man med epidemiologisk bevakning
och analys, samt utveckling, utvärdering och stöd till implementering
av metoder för hälsofrämjande och
förebyggande arbete, riktlinjer och
policys.
CES kommer att bestå av sju avdelningar för att organisera sitt arbete
på bästa sätt. Samverkan mellan avdelningarna förväntas bli en naturlig
del av arbete då många folkhälsouppdrag är beroende av både metodkun-

Karolina Widerström

skaper och ämneskunskaper på alla
ledder. Avdelningarna representerar
också dessa två kunskapsområden
med tre metodavdelningar och fyra
avdelningar med ämneskunskaper.
Verksamhetschef är Cecilia Magnusson.
För att samla all personal, som idag
sitter på två olika platser, så kommer
centrumet att flytta in i Widerströmska huset i Solna i början på år 2013.
Husets namn kommer från Karolina
Widerström, som 1884 var den första
kvinnan att avlägga medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet
och 1888 blev den första kvinnliga
läkaren i Sverige. Karolina Widerström var specialiserad inom gynekologi och även socialpolitiskt aktiv.
/MARIA PIHLBLAD
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årets folkhälsokommun
Det finns sex kandidater till titeln årets folkhälsokommun. Alla jobbar
mycket med folkhälsa men det finns några skillnader. Vinnaren utses i höst.
Priset är den vackra glasmoroten.

Vilken blir årets
folkhälsokommun?
Kandidat 1: Umeå kommun

Kandidat 4: Borlänge kommun

Den nordligaste kandidaten har ett
tydligt fokus på kulturfrågor, naturligt med tanke på att Umeå är kulturhuvudstad år 2014. Kultur för hälsa
och tillväxt har Umeå satsat på och
folkhälsofrågorna ligger högt upp på
agendan. Kommunen arbetar utifrån
visionen om att Umeå ska ha Sveriges bästa hälsa år 2020.

Folkhälsofrågorna är placerade under hållbar utveckling i kommunen
som vill se samband och hitta synergieffekter i satsningar på hållbarhet
och hälsa. Bland annat görs sedan
några år en satsning på vintercyklister både för hälsans och miljöns
skull. På arbetet har man även gjort
hälsoekonomiska beräkningar som
visar på positiva resultat.

Kandidat 2: Malmö Stad
Stora satsningar på social hållbarhet
förknippar vi med Malmö stad. I folkhälsoarbetet ligger fokus på Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.
Folkhälsorådet är styrgrupp åt kommissionen. Malmö satsar även på att
samla erfarenheter och kunskap i en
erfarenhetsbank för att få grepp om
den kunskap som finns.

Kandidat 3: Karlskoga
och Degerfors kommuner
Två kommuner och ett folkhälsoarbete – nästan. Kommunerna delar
på kompetens och folkhälsonämnd, i
stort bedrivs liknande arbete i båda
kommunerna. Barn och unga är viktiga och kloka vilket gör att Karlskoga och Degerfors satsar på demokrati
och inflytande för unga. Resultatet
har blivit ett ökat antal medborgarförslag från unga medborgare.

Kandidat 5: Nynäshamns kommun
Utveckling, nya metoder och idéer är
det man tror på i Nynäshamns kommun när det gäller folkhälsa. Kommunen har en folkhälsofond som
nämnderna och föreningar i kommunen kan söka pengar ifrån. Lever
verksamheten efter 3 år görs en utvärdering och sedan kan den permanentas. För att räkna på resultaten
görs socioekonomiska beräkningar
av kommunens ekonomer.

Kandidat 6: Borås stad
Brett och utbrett arbete med folkhälsofrågor definierar Borås stads folkhälsoarbete. Kommunen är ingen
nybörjare med dessa frågor utan har
under lång tid satsat på folkhälsa.
Välfärdsbokslutet vägleder planeringsarbetet och det går att se de resultat som satsningarna har gett. Att
vara trygg och säker är viktigt både i
skolan och på fritiden.  /MALIN STURK

”Den Gyllene moroten”, en glasskulptur framtagen av
Visbykonstnären/glasblåsaren Christer Mattson.
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Operan värd för Kultur
och Hälsa-konferens
Kulturministern höll invigningstalet och företrädare för forskningsvärlden, kulturinstitutioner,
konstnärer och representanter från
landets kommuner fanns på plats.
I stora ordalag talade man om kulturens betydelse för människors
hälsa.
Kungliga Operan öppnade sina dörrar för Riksdagens Kultur och Hälsa-förenings andra konferens den
22 oktober 2012. Några av frågorna
som diskuterades var utbildning för
Kultur och Hälsa och forskning inom
hälsoekonomiområdet.
Man betonade att forskning ger legitimitet men också att det är viktigt
att presentera forskningsresultat så
att vanliga människor begriper.
20

Det är också viktigt att dokumentera och utvärdera Kultur och Hälsaverksamheter.
När det gäller samverkan mellan kultur och vård har det tidigare
motståndet försvagats och där finns
mycket att vinna! Behovet av en nationell forskarskola lyftes liksom att
estetiska ämnen borde tillbaka in i
skolan.

För mig som arbetat med Kultur och
Hälsa i tolv år är dessa diskussioner
som musik i öronen.
Tidigare ansåg man att Kultur och
Hälsa var “flummigt”, totalt utan
värde och att kulturens uppgift på intet sätt var att ge en bättre folkhälsa.
Det har det vänt. Kultur och Hälsa
är nu något som ALLA vill vara med

om att utveckla. Det är HÄRLIGT.
Jag håller med kulturministern
Lena Adelsohn Liljeroth som i ett debattinlägg i slutet av konferensen sa:
– Tanken med kultur och hälsa på
t.ex. äldreboenden är att öppna portar så att kulturen når fler. Att bidra
med finansiering av tjänstemän som
bestämmer och utför kultur inom
äldreomsorgen är inte att tänka på. I
stället bör vi synliggöra och använda
de nätverk som redan finns.
Kulturministerns slutord var
“kultur är en överlevnadsfråga för
oss människor. Utan kultur är vi ingenting.”
/ELEANOR BODEL
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Ny i styrelsen:
Jörgen
Gustavsson
Jag är från början socionom och har
en masterexamen i pedagogik. Mitt
arbetsliv började med 20 år som socialarbetare, därefter med alkoholprevention, sedan 2007 arbetar jag
som folkhälsosamordnare på kommunledningsförvaltningen i Växjö
kommun.
Mitt intresse för folkhälsofrågor
har rört sig från frågor om alkohol
och narkotika till fysisk aktivitet,
hälsa i arbetslivet, äldres hälsa,
hälsa i bostadsområden och hur den
fysiska planeringen kan främja hälsan. Främjar min egen hälsa med att
spela squash så ofta jag kan.

Insändare

Nej, Maria Larsson, lösningen
är inte att fler börjar snusa
”Det ska vara enhetliga regler för
tobak i hela EU”, sa Maria Larsson
nyligen återigen. Man hade ju hoppats att folkhälsoministern tillsammans med övriga regeringen äntligen hade kommit fram till att
vi i Europa ska jobba
för ett minskat
tobaksbruk.
Hennes regering har
lagt
miljontals
kronor på
tobaksförebyggande arbete
bland barn
och unga i
Sverige, men
samtidigt ser

man inga problem med att lansera
snuset bland EU:s övriga ungdomar.
Vi kan inte påminna oss något annat sammanhang där man gör skillnad på människor och deras hälsa på
det här sättet.

Att snusning är mindre skadligt än rökning skriver nog de
flesta under på,
men det betyder
tyvärr inte att
det är ofarligt.
Alla vet också
vid det här laget att snusande är väldigt
svårt att sluta
med när man en
gång har fastnat i

ett beroende. Vill vi ha på vårt samvete att ännu fler européer blir snusare och kanske får försämrad hälsa?

Sverige har tillsammans med 52 andra europeiska stater undertecknat
WHO:s nya europeiska hälsostrategi
Health 2020. En av utgångspunkterna
är att alla européer ska uppnå högsta
möjliga hälsa, något som självklart
rimmar illa med tobaksbruk. Ett annat övergripande mål är att minska
ojämlikhet i hälsa inom Europa. Att
då av rättviseskäl när det gäller handel jobba för att fler ska börja snusa
känns väldigt märkligt.
KATHARINA WALLENBORG, KOMMUNALRÅD
DREVVIKENPARTIET (DP)
INGALILL SÖDERBERG, POLITISK SEKRETERARE DREVVIKENPARTIET (DP)
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Mexikansk
löparstam
bakom löpning

Löpning har
på några år
blivit Sveriges
bredaste
folkrörelse, de
stora loppen
drar idag
nästan 500 000 startande.
I denna bok söker författaren efter svaret på frågan:
Varför springer jag? För att
hitta svaret får vi följa med till
den bortglömda mexikanska
löparstammen tarahumara, flera
framstående forskare och några
av världens främsta långdistanslöpare. Författaren kommer fram
till varför människan är född
till att springa och varför det
mesta vi hittills lärt oss om träning är felaktigt. Boken har fått
miljontals människor att springa
annorlunda och att använda en
sko med mer barfotakänsla.

FOTO : J O H A N LU N D B O R G

Born to run, jakten på löpningens själ
Christopher Mcdougall
Månpocket

Film som borde vara obligatorisk
Äta sova dö
regi: Gabriela Pichler

Filmen har visats i riksdagen och borde vara obligatorisk som inledning på möten och konferenser om social hållbarhet eller när det gäller vad som händer i samhället i dag. Filmens huvudperson, en kaxig och storrökande ung kvinna, Rasa, arbetar i en grönsaksindustri någonstans i Skåne.
Den enda sak hon är bra på, menar hon i en intervju när hon blivit arbetslös, är att väga upp
175 gram sallad med händerna. Filmen visar hur både Rasa och hennes arbetskamrater förlorar
självförtroendet när företaget de arbetar på friställer dem. Den visar också på hur lite de anställda
på arbetsförmedlingen kan göra för dem. Nermina Lukas, som spelar Rasa, är fritidsledare och har
aldrig filmat förr, de flesta som medverkar i filmen är amatörer. Och det märks, de känns otroligt
äkta. Äta sova dö fungerar som en klackspark på oss medelklassmänniskor som inte har en aning
om hur verkligheten kan te sig för de inte så privilegierade. /MARIANNE ENGE SWARTZ

/ANNA SVENSSON

Ideellt är bra för
egna hälsan
Civilsamhället i samhällskontraktet – en antologi om vad
som står på spel
red. Filip Wijkström
En forskningsantologi utgiven
av European Civil Society Press
och sponsrad av pwc, Sektor3
och IDEELL ARENA

Det händer
mycket nu på
området idéburna organisationer – eller
civilsamhället,
om man så vill.
En överenskommelse som
träffats mellan staten och sociala
organisationer kan få stor
22

betydelse för folkhälsan. I
många kommuner och
landsting sker nu omfattande
processer för ett närmande
mellan särskilt folkhälsan och de
idéburna organisationerna. Att
arbeta i en idéburen verksamhet, särskilt om det sker ideellt,
har stor betydelse både för den
egna hälsan och för samhället
– det gör verkligen gör skillnad!
Jag tycker att boken som innehåller tolv nyskrivna kapitel av
samhällsvetare bör läsas av alla
folkhälsoplanerare och strateger
som vill lära mera om hur det
nya idéburna civilsamhället
växer fram.
/JANNE LINDE

Ung och gammal
hälsa mer lik
Den orättvisa hälsan
Mikael Rostila och Susanna
Toivanen (red.) Flera olika kapitelförfattare.
Liber, 2012

Boken tar upp
ämnet ojämlikhet i hälsa
ur flera olika
infallsvinklar.
Vad ojämlikheten kan
bero på, den sociala gradienten,
hur hälsan påverkas och hur
hälsan skulle kunna fördelas
merrättvist . Den ger också en
bild av ojämlikheten världen
över, vilka sociala bestämnings-

faktorer som har betydelse för
hälsa samt hur ojämlikheten kan
variera i olika faser i livet. Visste
ni t.ex. att de sociala skillnaderna
i hälsa är mindre påtagliga i
tonåren och ålderdomen än
under andra tider i livet? Mycket
intressant läsning och fördjupningsavsnitt för de riktigt
intresserade av ämnet!
/MARIA PIHLBLAD

Till folkhälsostudenter, bli medlem i SFFF!!!
befolkningens hälsa

Du håller i din hand
idéskriften Folkhälsa
är politik – eller politik
hälsa. Den är skriven
för befolkningens
av en politiker och
vänder sig till andra
politiker i kommuner
folkhälsointresserad
och landsting/regioner.
e
Befolkningens hälsa
på samhällsnivå –
folkhälsan – påverkas
flesta av dem har
av en rad faktorer,
en politisk dimension.
och de
Det finns stora skillnader
grupper, olika miljöer
i hälsa mellan olika
och olika geografiska
områden.
Folkhälsa handlar
om goda och likvärdiga
livsvillkor för hela
skillnader som finns
befolkningen, och
ska vara så små som
att de
möjligt. Om livsvillkoren
grupper, försämras
försämras för vissa
folkhälsan. Vi talar
ofta om ohälsans
ganska ytlig nivå.
orsaker, men rör
Det är viktigt att också
oss då på en
våga tala om vad
till exempel de bakomliggande
som är ”orsakernas
orsak”,
skillnaderna i samhället.
Vissa grupper har
mindre goda livsvillkor.
I folkhälsoarbetet
fokus på grupper
måste vi ha extra
som arbetslösa, lågutbildade,
invandrade och personer
funktionsnedsättnin
g. Barn i de här grupperna
med
behöver också uppmärksammas,
liksom gruppen ensamstående
kvinnor med barn.
Skolan är central
för folkhälsan. Den
avgör i många fall
försörjning man får,
vilket arbete och
något som i sin tur
vilken
påverkar hälsan.
En god folkhälsa
bidrar till en bättre
samhällsekonomi.
en god samhällsutveckling
Det finns samband
mellan
och en frisk befolkning.
arbetsförmåga och
Innovationer och
kreativitet,
konsumtion är beroende
av hälsa. En frisk
välfärdssystemet
befolkning är billigare
och ökar förutsättningarna
för
för att vi ska kunna
och rättvis välfärd.
upprätthålla en god
Alla politiker vill ha
ett hållbart samhälle.
Vi har blivit bättre
och klimatsmarta
på ekologisk hållbarhet
lösningar, och vi är
bra på ekonomisk
medborgarnas pengar.
hållbarhet och på
Men, hur har vi det
att hantera
med den sociala
hållbarheten?
Vi ser allt oftare sambanden
mellan sociala förhållanden
deras eller hela samhällets
för individer eller grupper
hälsa – folkhälsan.
Skillnaderna i levnadsförhållanden och
olika grupper har
ökat, och det medför
mellan
risker för hälsan.
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hälsa på/Margot Wallström

Så bevarar Margot hälsan
Hennes namn har varit på allas läppar under hösten, socialdemokratins förlorade dotter som återvänt
hem efter flera år i Bryssel och ett
framgångsrikt FN-uppdrag. Hon
har presenterats i boken ”Margot”
av Bengt Ohlsson och en hösthelg
fick hon Elin Wägner-sällskapets
utmärkelse Årets Väckarklocka.
Margot Wallström fick Väckarklockan för att hon – i Elin Wägners
anda – bevakat kvinnors utsatthet i
krig och konflikter. För två år sedan
fick Margot jobbet att som FNs särskilda representant genomföra tidigare resolutioner som säkerhetsrådet tagit om sexuellt våld i krig och
konflikter.
Det var en uppgift som Margot
ville ha och som resulterade i resolution 1960, som innehåller verktyg
för systematisk övervakning och
rapportering av sexuellt våld och för
identifiering av gärningsmän. Våldtäkter under krig har förekommit i
krigssituationer genom tiderna men
har setts som något oundvikligt och
förtigits.
Men våldtäkt är ett tyst, billigt och
effektivt vapen och de utsatta kvinnorna har stått med skammen och i
många fall söndertrasade underliv
och oönskade barn som följd. Margot betonar att våldtäkt i krig inte är
något kulturellt eller sexuellt. Det är,
liksom i civilsamhället, kriminellt
och ska betraktas och bestraffas som
ett internationellt krigsbrott. Resolution 1960 är ett verktyg för detta.

I det aktiva liv som Margot fört med
mycket resande har det varit viktigt
för henne att sköta både sin mentala
och fysiska hälsa. Efter att ha sett
hennes tårar i dokumentären Wallströms resolution av Marika Griehsel
när hon lyssnar till kvinnors vittnes24

trodde lärarna att hon
fuskade när hon sa att
hon läst färdig en bok men
när läshastigheten testades bekräftades hennes
snabbhet liksom hennes
goda förmåga att tillgodogöra sig texter.
Hon läser mycket skönlitteratur, på gång just nu
är Jeanette Wintersons
Varför vara lycklig när
du kan vara normal? som
hon ger betyget ”fantastisk”. Ofta läser hon böcker av författare från länder hon besöker ”för de
ger en djupare förståelse
för människorna”. Poesi
läser hon också och lyssnar gärna på musik. Där
är hon allätare.

Nu har hon flyttat tillbaka
till Sverige och söker ett
nytt utmanande och meningsfullt uppdrag som

FOTO: MARIANNE ENGE SWARTZ
kan kombineras med ett liv
mål om våldtäkter i Kongo undrar
tillsammans med familjen
jag hur man kan ta in så hemska sa- i Hammarö i Värmland. Många vill
ker utan att förtvivla.
locka henne tillbaka till politiken,
Ett sätt är att meditera, säger Mar- men där verkar hon motsträvig. I vågot, och det kan hon göra också på ras utnämndes hon till styrelseordföensamma småstunder, t.ex. i flygpla- rande i Lunds universitet och tycker
net. På frågan om hon inte är rädd det är fantastiskt att hon som ickenär hon vistats i våldsamma miljöer akademiker fått en så prestigefylld
nämner hon bara att hon aldrig gil- befattning.
lat att åka med ryska helikoptrar.
I samband med att boken om henFysiskt är Margot aktiv, springer ne kom ut har vi sett Margot åtskilnär tillfälle ges eller simmar. Hon liga gånger i tv-rutan men där tonar
försöker se till att hon kan sova och hon alltid ned sin betydelse. Kanske
är noga med vad hon äter men kan måste man vara så framgångrik som
också ta en öl eller ett glas vin med Margot för att ha råd att alltid hänkompisarna.
visa till arbetskamrater eller teamet
för att jobbet blev så väl utfört?
I hela sitt liv har Margot läst mycket – och fort. När hon gick i skolan
MARIANNE ENGE SWARTZ
Margot Wallström har prisats för att hon bevakar kvinnors
utsatthet i krig och konflikter.

