
  

Sociala investeringar som hävstång 

- ohälsans och utanförskapets pris 

samt värdet av förebyggande insatser 

 

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och 

verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet 



Förväntan på att flera aktörer ska lösa samhällets utmaningar  

- Offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle 





Försäkringslogiken 
– att förutse och förebygga är mänskligt och ekonomiskt lönsamt 
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BMI > 30 (%) Daglig rökning (%) Fysisk inaktivitet (%) Riskbruk (%) 

Arbetsgivare / Staten / Landsting / Kommun / Försäkringskassan 

Skandias Friskvårdskalkylator visar ohälsans pris 
- Beräknar livsstilsförändringars sociala och ekonomiska värde 

Antal minskade fall av sjukdom och ekonomiskt värde 



Lungcancer 
KOL 
Hjärt-kärlsjukdom 
Stroke 

 

Diabetes 
Tjocktarmscancer 
Hjärt-kärlsjukdom 
Stroke 

Sjuklighet 

Daglig rökning (%) 

Fysisk inaktivitet (%) 

15 diagnoser som står för 40% av total sjukdomsbörda 



Om Sverige minskade riskfaktorerna 1% 
= 4.237 personer slipper bli sjuka! 

= Samhället sparar 1 miljard SEK 



Skandias stiftelse Idéer för livet  
- har verkat i 30 år för ett tryggare och socialt hållbart samhälle 



Myten: ”Vi har inte råd” 

- Hur stor del av ohälsans och utanförskapets pris är onödigt?  

Definition utanförskap:  

Svårighet att stå för sin försörjning och  

behöver stöd på grund av: 

 

• Långvarig arbetslöshet 

• Psykisk ohälsa 

• Långvarig sjukskrivning 

• Missbruk 

 



Asocialitet 

Depression 

Dyslexi 

Skolmisslyckande Utanförskap 

Missbruk 

Psykisk ohälsa 

Sjukskrivning 

Anorexi/bulimi 

Psykisk ohälsa 

Kriminalitet 

Missbruk 

Självskade-

beteende 

Funktions-

nedsättning 

Autism 

ADHD 

Fattigdom 

Integration 

Skyddsbehov 

Begåvning 

Språkbrister 

Omvårdnadssvikt 

Arbetslöshet 

Idéer för livet-modellen fokuserar på att förebygga 
- Tidiga signaler på vägen mot utanförskap ger möjlighet att agera innan problemen vuxit 

Kriminalitet 



Utagerande barn löper hög risk för utanförskap som vuxna 

Risk för utanförskap vid 25 års ålder: 
 

- 10 x Psykisk sjukdom 

- 6 x Kriminalitet  

- 5 x Socialförsörjning 

- 4 x Arbetslöshet 

- 4 x Drogmissbruk 

- 2 x Alkoholproblem 

 



Risker för barn med låga eller ofullständiga betyg i åk 9 

Negativa utfall med stora 

samhällskostnader* 
Män Kvinnor 

Självmord 2 3 

Narkotikamissbruk 6 7 

Alkoholmissbruk 4 5 

Allvarlig kriminalitet 10 8 

Tonårsförälder 8 7 

Ekonomiskt bistånd 10 7 

* Riskerna justerade för uppväxtförhållanden (socialbidrag, föräldrars 

utbildning och psykiska hälsa samt missbruk) 



Idéer för livet-modellen  
- Evidensbaserad effekt av sociala insatser och ekonomiska värde 



Idéer för livet modellen  
– Forskningsbaserad modell beräknar effektivitet i förebyggande insatser  

  



Idéer för livet-modellen  
– visar besparingar på kort och lång sikt utifrån sociala insatsers effekt 

  



Mäta socialt hållbart värdeskapande 
- metodbok som stöd att mäta sociala effekter och ekonomiskt värde 

”Vi har inte råd” riskerar leda till: 
- Kortsiktiga beslutsunderlag 

- Barn och unga får inte hjälp i tid 

 

Gå från kortsiktigt till långsiktigt 
- 110 kommuner i Sverige och Danmark tagit steget 

till sociala investeringar 

- Fler barn får hjälp i tid 


