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• Folkhälsomyndighetens uppdrag

• Jämlikhet i hälsa på ANDT-området

• Aktuella kunskapsunderlag om jämlikhet

• Vårt gemensamma ansvar 

Seminariets upplägg
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En folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Folkhälsomyndighetens vision

Foto: Elliot Elliot/Johnér



• God hälsa är det viktigaste i livet för de flesta 
människor.

• Folkhälsan i Sverige blir allt bättre i många 
avseenden.

• Men skillnaderna i hälsa mellan olika grupper 
omfattande.

Alla har rätt att må bra
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Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Det övergripande folkhälsomålet



1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser 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 sjukv.

Åtta målområden



• Utvecklingen i vissa avseenden positiv för alkohol 
och tobak – snarare negativ för alkohol

• Stort folkhälsoproblem – omfattningen av skador 
och dödlighet betydande

• Drabbar både individen och andra

• Systematiska skillnader mellan grupper i 
befolkningen utifrån social position

ANDT-området

Källa: Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål, Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/425ee575a54c45ba8900a05e92485e20/rapport_utvecklingen-

forhallande-andt-strategins-mal_aterredovisning-andt_18040.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/425ee575a54c45ba8900a05e92485e20/rapport_utvecklingen-forhallande-andt-strategins-mal_aterredovisning-andt_18040.pdf


• Tobak orsakar den högsta sjukdomsbördan 
följt av alkohol i Sverige

• Både tobak och alkohol återfinns bland de 10 
viktigaste riskfaktorerna

• Narkotikan någonstans mellan 10 och 20 plats 
i Sverige

Sammanlagd sjuklighet och dödlighet

Källa: http://www.healthdata.org/sweden http://ghdx.healthdata.org/

http://www.healthdata.org/sweden
http://ghdx.healthdata.org/


• Nationell samordning 

• Uppföljning av verksamheter och utfall

• Kunskapsbaserat arbete

• Initiativ prioriterade insatser

• Jämlikhet och jämställdhet

Vi stödjer genomförandet av regeringens 
ANDT-strategi 2016-2020

https://www.regeringen.se/contentassets/f344a74bbbf54205a7f6a0cd71324e32/uppdrag-att-stodja-genomforandet-

av-en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-andt-strategin.pdf

https://www.regeringen.se/contentassets/f344a74bbbf54205a7f6a0cd71324e32/uppdrag-att-stodja-genomforandet-av-en-samlad-strategi-for-alkohol--narkotika--dopnings--och-tobakspolitiken-20162020-andt-strategin.pdf


• Innebörden måste tolkas

– Kan det handla om enskilda individer eller små grupper?

– Kan det handla om ohälsa bland grupper med hög social position?

• Vanlig definition (Prop. 2017/18:249)

”Ojämlikhet i hälsa utgörs av systematiska skillnader i hälsa mellan 

sociala grupper, och dessa tar sig två delvis olika uttryck – dels som en 

gradient som löper genom hela samhället, dels som problem i grupper 

i särskilt utsatt situation eller position.”

Vad är ojämlikhet i hälsa?



• Socioekonomisk situation

– Utbildning

– Inkomst

– Arbete

• Diskrimineringsgrunderna

– Kön och Ålder

– Könsöverskridande identitet 

eller uttryck

– Etnisk tillhörighet

– Religion eller annan 

trosuppfattning

– Funktionsnedsättning

– Sexuell läggning

Ojämlikhetsgrunder

• Boende och närmiljö

– Kommun eller annat 

geografiskt förhållande

• Intersektionell ojämlikhet

– Kombination av två eller fler 

ojämlikhetsgrunder

– ”Att vara kvinna, arbetslös och 

bo i glesbygdskommun”



Faktorer som påverkar jämlikhet i hälsa
Dahlgren och Whitehead 1991



Seminariets fond



• Löpande kunskap om utvecklingen av ojämlikhet inom 
ANDT-området, exempelvis

– Folkhälsans utveckling*

• Fördjupade kunskapsunderlag från 2019, exempel

– Ojämlikhet i ANT-relaterad sjukdom och dödlighet över tid

– Oavsiktliga förgiftningar bland äldre ur ett jämlikhetsperspektiv 

Uppföljning av ojämlikhet på ANDT-området

* https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/

Foto: Elliot Elliot/Johnér

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/


• Koncentrationsindex

– Helt jämlikt = 0

– Helt ojämlikt =-1

• ANT-relaterad ohälsa blev mer 

koncentrerad till individer med låg 

socioekonomisk position

– Både utifrån utbildning och inkomst

– Både gällande sjuklighet och dödlighet

– Både bland kvinnor och män 

ANDT-relaterad ojämlikhet 
utifrån inkomst över tid

Alkohol: sjuklighet

Narkotika: sjuklighet

Tobak: sjuklighet



• Äldre

– Individer i åldrarna 50-100

• Material

– Olika nationella register

• Oavsiktlig förgiftning

– X40‒X49 (ICD-10) som vård- eller 

dödsorsak

• Fördelning

– Se figur 

Oavsiktliga förgiftningar bland 
äldre ur ett jämlikhetsperspektiv

Fördelning



• Stora skillnader utifrån 
socioekonomisk situation, exempel

– Sysselsättning: Drygt fyra gånger så 

många förgiftningar bland grupper 

med ålders- och tjänstepension 

jämfört med förvärvsarbete

• Andra sociala skillnader

– Civilstånd: Se figur

Oavsiktliga förgiftningar bland äldre

Civilstånd



• Tankar om uppföljning?

Lokalt och regionalt



• Två fördjupade kunskapsunderlag från 2019

– Betydelsen av sociodemografiska faktorer för utvecklingen av 

inkomstrelaterad ojämlikhet på ANDT-området?

– Betydelsen av samsjuklighet för risken att skadas eller dö av 

oavsiktliga förgiftningar bland äldre?

Orsaker till ojämlikhet på ANDT-området
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• För att förstå utvecklingen av 
ojämlikhet i sjuklighet och dödlighet 
måste andra faktorer studeras såsom 
normer, beteenden och bredare 
livsvillkor.

Demografiska orsaker till utvecklingen av 
ojämlikhet på ANDT-området 1994-2011

Orsaker trenden för ANDT-sjuklighet

Alkohol Narkotika Tobak

Medelålder Ja Ja Ja

Andel födda utomlands Nej Nej Nej

Andel föräldrar födda utomlands Ja Ja Nej

Andel gift eller sambo Ja Nej Ja

Andel utbildning <10 år Nej Nej Nej

Andel utbildning >12 år Ja Ja Ja

Andel mor utbildning >9 år Ja Nej Ja

Andel far utbildning >9 år Nej Nej Ja

Andel utan inkomst från arbete Ja Ja Ja

Andel ekonomiskt bistånd 9 

boendekommunen

Nej Nej Ja

Oförklarad orsak 73 % 99 % 44 %

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/socioekonomisk-
ojamlikhet-i-ohalsa-kopplad-till-alkohol-narkotika-och-tobak/?pub=62447

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/socioekonomisk-ojamlikhet-i-ohalsa-kopplad-till-alkohol-narkotika-och-tobak/?pub=62447


• Oavsiktliga förgiftningar är 
betydligt vanligare bland 
personer med tidigare 
psykiatrisk sjukdom.

Betydelsen av ”samsjuklighet” för 
oavsiktlig förgiftning bland äldre



• Tankar om orsaker?

Lokalt och regionalt



Två kunskapsunderlag, exempel från 2019

• Alkoholens och narkotikans betydelse för våld i nära relation

• Alkohol- och narkotikaberoende –

förekomst, överlappning och demografiska skillnader enligt

nationella register

Konsekvenser av ANDT bland olika grupper



•Mått på alkohol och narkotika
– Diagnosbaserade, omfattning och frekvens, 

konsumtion vid våldet, utskänkningsställen 

•Litteraturöversikt
– Databaserna PubMed, PsycInfo, Sociological

Abstracts och Gender Studies Database

– Befolkningsbaserade studier varav 26 studier 

rankades hög eller medelhög kvalitet

Alkoholens och narkotikans 
betydelse för våld i nära relation



• Narkotikans betydelse:

– Oklart kunskapsläge på grund av få (5) befolkningsbaserade 

studier och majoriteten avser cannabis

• Alkoholens betydelse:

– Oklart kunskapsläge på grund av att 20 studier visar ett samband 

och 18 studier inget samband

• Slutsats

– Vi måste beakta både substansbruk och andra faktorer måste 

beaktas i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relation

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-
andts/stodja-genomforandet-av-andt-strategin/kunskapsbaserat-arbete-andt/forskarseminarium---dokumentation/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/stodja-genomforandet-av-andt-strategin/kunskapsbaserat-arbete-andt/forskarseminarium---dokumentation/


• Alkohol- och narkotikaberoende

– Bruk som är så omfattande och problematiskt att det fångas upp i nationella register

• Använda register

– Sluten- och öppenvårdsregistret

– Läkemedelsregistret

– Försäkringskassans register

– Brås register över lagförda brott 

Alkohol- och narkotikaberoende: 
förekomst, överlappning och skillnader

Publiceras idag på Folkhälsomyndighetens hemsida



• Andelen med alkoholberoende ökar 
med 60 % för män och 66 % för 
kvinnor om alla register används, 
jämfört med endast de register som 
visar högst förekomst

• För narkotikaberoende är ökningen 
45 % för män och 80 % för kvinnor

Alkohol- och narkotikaberoende

Publiceras idag på Folkhälsomyndighetens hemsida



• Unga personer och män vanligare i Brås register än 
äldre personer och kvinnor 

• Personer födda utrikes vanligare i alla register, utom 
läkemedelsregistret, än personer födda i Sverige

• Personer med eftergymnasial utbildning vanligare i 
läkemedelsregistret än personer med gymnasial 
utbildning

• Personer som är ogifta eller skilda vanligare i alla 
register, utom läkemedelsregistret, än gifta personer

Bland individer med alkoholberoende

Publiceras idag på Folkhälsomyndighetens hemsida



• Kvinnor vanligare i alla register, utom Brås, än män

• Personer födda i Sverige vanligare i alla register, utom 
Brås, än personer födda utrikes 

• Personer med förgymnasial utbildning vanligare i alla 
register, utom Försäkringskassans, än personer med 
gymnasial utbildning. 

• Personer som är ogifta eller skilda är vanligare i Brås 
register, än gifta personer

Bland individer med narkotikaberoende 

Publiceras idag på Folkhälsomyndighetens hemsida!



• Tankar om konsekvenser?

Lokalt och regionalt



• Fördjupade kunskapsunderlag, två exempel från 2019

– Förebyggande insatser mot ANDT-användning – En kartläggande 

litteraturöversikt om forskningens omfattning och karaktär

– Jämlikhetsperspektiv på lokalt ANDT-förebyggande arbete – En 

jämförelse mellan kommuner utifrån sociodemografiska förhållanden

Insatser för jämlikhet i hälsa på ANDT-området 



• Syftet att beakta jämlikhet och jämställdhet genom

– Effekten av riktade insatser till utsatta grupper?

– Effekten av universella insatser i olika grupper?

• Vi identifierades 42 översikter inom tre områden

– Socioekonomisk position

– Etniska minoriteter

– Genus och HBTQ-personer 

• Inga entydiga resultat – svåra att överföra till Sverige

Litteraturen om insatser mot ANDT-användning

Rapporten publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida november 2019



• Fortsättning på en tidigare studie:

– Skillnader mellan kommuner utifrån utbildning och inkomst (faktablad)

• Syfte att förstå varför det förebyggande ANDT-arbetet 
varierar mellan kommuner

– Är arbetet ojämlikt?

• Material

– Länsrapportens undersökning

– Data om kommuners storlek, utbildning, inkomst, arbetslöshet och 

valdeltagande

Jämlikhetsperspektiv på lokalt ANDT-
förebyggande arbete



• Det lokala ANDT-förebyggande arbetet framstår som ojämlikt:

– Kommuner med utmanande sociodemografiska förutsättningar har ett 

mindre omfattande ANDT-arbete jämfört med ”medel-kommuner”

– Dock, kommuner med de högsta inkomsterna har ett mindre omfattande 

ANDT-arbete jämfört med ”medel-kommuner”

– Skillnaderna i det förebyggande arbetet kvarstår när vi tar hänsyn till 

problembilden för ANDT (riskfaktor, sjuklighet och dödlighet)

Preliminära resultat



• Tankar om insatser?

Lokalt och regionalt



Mekanismer från bruk till skada



Alkohol

Riskkonsumtion 
Dödlighet



Narkotika

Användning

Dödlighet



Tobak

Dödlighet
Rökning



• Kausalt samband från ”tidig 
utveckling till konsekvenser”

• Jämlikhet i hälsa kräver insatser 
från ”främjande till lindrande”

Modell över 
mekanismer



• Socioekonomisk ojämlikhet (Mackenbach 2012)

– Materiella resurser

– Psykosociala mekanismer

– Kulturellt kapital, osv.

• Genus (Harding 1986, Connell 1987) 

– Männens beteenden och arbeten högre värderade än kvinnors

– Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter

• Minoritetsstress (Meyer 1995)

– Marginalisering och stigmatisering på strukturell, mellanmänsklig 

och individuell nivå

Teorier om mekanismer



Summering



Våren 2020

2019-11-25

Samlad 
uppföljning 
av ANDT-
strategin 

2016–2020

Enligt uppdraget:

- Utvecklingen i för-
hållande till strategins 
mål

- Beskrivning och 
bedömning av verk-
samheten

Enligt andra uppdrag:

- Återredovisningar av 
flera andra uppdrag

Återredovisning:

- Vårt arbete med att 
stödja genomförandet  
av strategin

Jämlikhet och jämställdhet



1. Har det skett en förändring utifrån kön, födelseland, utbildning, 
inkomst, sexuell orientering och urbaniseringsgrad?

2. Hur är jämlikheten i hälsa under nuvarande strategiperiod jämfört 
med tidigare strategiperiod och period med handlingsplaner?

3. Har det skett en förändring bland grupper som löper särskilt 
förhöjd risk att drabbas av skador och dödlighet?

4. Vad beror eventuellt oväntade eller betydande förändrade mönster 
av ojämlikhet på ANDT-området på?

Frågeställningar





• Kunskapsluckor

– Bruket bland svårnådda grupper

– Förståelse för särskilda gruppers villkor

– Effekter av insatser i olika grupper

• Politiken

– Barn och familj, utbildning, arbetsmarknad, försörjning, 

diskriminering, jämställdhet, samhällsbyggnad, osv.

• Vårt gemensamma ansvar

– Agera utifrån klokt kombinerad erfarenhet och vetenskap 

Att skapa jämlikhet i hälsa på ANDT-området

ANDT-strategin

Folkhälsa

Tillsyn

Brottsförebyggande 

Brottsbekämpning

Kriminalvård

Skola

Trafik

Socialtjänst

Stöd till föräldrar

Vård och behandling



Foto: Elliot Elliot/Johnér

www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

