
Förberedelse till lokal analys av 
indikatorer för finansiell samordning 



Eftermiddagens 
innehåll 
- Hälsa – folkhälsa – jämlik hälsa – resultat för olika grupper 

- Olika sätt att hämta statistik 

- Verktyg för en systematisk analysprocess 
- Samla ihop 
- Fokusera 
- Sök orsaker 
- Dra slutsatser 
- Förslag till åtgärder 

Teori blandat 
med praktiska 
exempel 

Testa själv 



 

Hälsa – folkhälsa – jämlik hälsa – 
resultat för olika grupper 

 



Folkhälsa – social hållbarhet  
har det med mitt arbete att göra?  
- Vad arbetar du med och vilka är dina/din verksamhets huvudsakliga mål? 

- Har folkhälsa/hälsan i befolkningen betydelse för om vi lyckas nå de 
målen?  

- På vilket sätt? 

- Kan vi påverka detta? 

- Hur? 



Folkhälsa/ jämlik hälsa 

- Hälsa är din/vår egen hälsa  

- Folkhälsa är befolkningens samlade hälsa och fördelning 

- Jämlikhet i hälsa Systematiska skillnader i hälsa som bedöms vara 
åtgärdbara genom rimliga åtgärder  

- Folkhälsoarbete systematiskt och målinriktat  arbete för att få en 
god och jämlik hälsa för hela befolkningen 

- Arbete som påverkar folkhälsan  

Sjuk 

Frisk 

Må Bra Må dåligt 



Vad påverkar hälsan? 



Vad är det vi ser? 
Olikhet och ojämlikhet 
Olikhet 
- Faktiska skillnader (mellan t.ex. grupper och människor) 
- Beskrivande term (så här ser det ut) 

Ojämlikhet 
- Skillnader som bedöms som orättvisa enligt någon norm 
- Normativ term (”så här är det och det anses orättvist”) 



Vilka olikheter är ojämlika? 

-  Att äldre är sjukare än yngre? 

-  Att kvinnor lever längre än män? 

-  Att kvinnor mår sämre än män? 

-  Att rika är friskare än fattiga? 

-  Att stadsbor lever längre än landsbygdsbor? 

-  Att lång utbildning och långt liv följs åt? 

-  Att långa människor har en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar än korta människor? 

-  Att rökare dör yngre än icke rökare? 

-  Att löpare har bättre kondition än icke löpare? 

-  Att arbetslösa är sjukare än de som har jobb? 



Olika perspektiv behövs – men inte alltid…? 

Analys, uppföljning, planering Genomförandet av insatser       

Invånaren i fokus  
-  normkritiskt förhållningssätt 

 
-  att göra jämlikt är inte att göra lika utan att 

anpassa generella insatser till alla utifrån olika 
behov och förutsättningar 
 

-  utgå från ordinarie arbete 



Hälsan i befolkningen förbättras 
men skillnaderna i hälsa ökar 

”Den svenska paradoxen” 
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Ex återstående medellivslängd  
vid 30 års ålder 

Kvinnor Män 
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Ex vad vi ”ser” - Meritpoäng  
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Ex vad vi ”ser” - Meritpoäng utifrån kön 
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Ex vad vi ”ser” – Meritpoäng, kön, utländsk bakgrund 
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Ex vad vi ”ser” – Meritpoäng, kön och tid i Sverige 
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Ex vad vi ”ser” - Otrygg i ditt område? 
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Ex vad vi ”ser” – Otrygghet utifrån kön 
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Ex vad vi ”ser” - Otrygghet – kön och ålder 
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Ex vad vi ”ser” - Otrygghet – kön och födelseland 
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Ex vad vi ”ser” - Otrygghet – kön och stadsdel 
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Ex vad vi ”ser” – Bra/mycket bra hälsa 
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Ex vad vi ”ser” - Hälsa - kön och födelseland 

77,4 
80,1 

69,6 

75,8 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Inrikes kv Inrikes m Utrikes kv Utrikesm 

Andel % 



Ex vad vi ”ser” - Hälsa - kön och utbildningsnivå 
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Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Jämförelser på andra ledder – Kommuner  



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Jämförelser på andra ledder - Länet 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Jämförelser på andra ledder - Enhetsnivå  



Ojämlikhet i hälsa 

”Det finns ojämlikhet i hälsa när vi har systematiska skillnader i hälsa som bedöms vara 
åtgärdbara genom rimliga åtgärder globalt eller inom samhället (CSDH 2008)” 

 

Hur kan hälsan vara god oavsett: 

 

-  Kvinnor, män, flickor och pojkar  

-  Sociala och ekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomstnivå, social status,  

-  Geografiska faktorer  

-  Andra faktorer. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet och uttryck, ålder samt funktionsnedsättning  



För invånarna 
-  skillnader i medellivslängd  
-  skillnader i upplevd hälsa  
-  Skillnader i levnadsvanor och förekomsten av olika sjukdomar  
-  även skillnader i när man söker vård och vilken vård man får (?) 
-  skillnader vilka konsekvenserna blir vid sjukdom 
 

För kommunen/landstinget/regionen 
-  Betydelse för verksamheternas måluppfyllelse och kvalitet 
-  Kommunens möjlighet till tillväxt 
-  Ekonomiska konsekvenser 

Generellt socioekonomiska skillnader i hälsa - 
konsekvenser 



Minskade skillnader i hälsa lönar sig… 
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Förebyggande lönar sig – på sikt 

Kostnadspuckel och vinster  
i ett långsiktigt perspektiv  
på hälsoinvesteringar 



 

Vad har andra gjort – kunskap  
 



Internationellt - nationellt - regionalt - lokalt 

WHO:s kommission  
för hälsans  
sociala bestämningsfaktorer 
”Marmot-rapporten”   

År 2008 

Europeiska och nationella 
kommissioner för 
jämlikhet i hälsa 

2010 - 2014 

Svenska lokala och regionala  
initiativ  
– Social hållbarhet och 
   jämlikhet i hälsa 

Sveriges regeringsförklaring 2014 
 
Långsiktigt mål för folkhälsopolitiken: 
- ”att sluta de påverkbara hälsoklyftorna  
    inom en generation” 
 
Fokus:  
- hälsoskillnader mellan olika socio-  
  ekonomiska grupper i samhället och 
   mellan kvinnor och män. 

2014 2015 2016 - 2017 2018 

Social hållbarhet & minskade hälsoskillnader 



Ny målstruktur 
Mål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Målområden: 

1.  Det tidiga livets villkor 

2.  Kunskap, 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 sjukvård 

Inspiration 
åtgärder 



 

Olika sätt/platser för hämta statistik 
 



Verktyg i Kolada 

- Jämför med andra – liknande kommuner 

- Jämför över tid 

- Jämför olika grupper 

- Folkhälsa 

- Strategi för hälsa 

- Hållbar utveckling 

- etc, etc 



Ex - Indikatorer Hållbar utveckling 
Kolada 



Verktyg hos Folkhälsomyndigheten 
- extra fördjupning 



 

Verktyg för analys 
Systematisk analysprocess  

 



Mäta resultat – hur många mått? 
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Mät det som är väsentligt! 



Jämförelser och utfall i förhållande till mål ger en 
värdering av måtten! 
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Sök orsaker! 

Dra slutsatser! 

M
ått 



Nämnd/ 
förvaltning 

Den röda tråden måste nå från ledning till verksamhet 

Fullmäktige Verksamhet  Enhet  
Antal mål/mått 



Nyansera – utveckla resultaten 

- Extra fördjupningar – jämförelser – grupper, områden, enheter 

- Kompletterande statistik lokalt/regionalt 

- Analys….  
Ibland egna fördjupningar 
-  Välfärdsbokslut 
 
Dra nytta av 
-  ÖJ Folkhälsa 
-  Folkhälsodata/faktablad 
-  Folkhälsans utveckling 



Förbättringsarbete på flera nivåer – 
utifrån PDSA 
•  Plan 
•  Do 
•  Study 
•  Act 

Styrsnurra 
för utveckling 

och 
förbättring 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Vad vill vi  
(mål) 

Vad förändrar vi  
(åtgärder) 

Vad vet vi  
(resultat) 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Analysera resultat och  
prioritera förbättringsområden 

Kvinnor och män, flickor och 
pojkar 

Styrsystem – mål och 
resultat 

Kvalitetsarbete 

Skola, äldreboende, simhall, bygglovskontor 
osv 

Brukare 

Lagar 
Policie

s 
Rikt-
linjer 

Rutine
r 

Pro-
gram 

 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Avvikelse!!!??? 
= oväntat resultat 

 
•  Ett problem 

- eller 

•  En framgång 
•  Syns vid jämförelser 



Analysera resultatet 

Nya mätresultat 
Anmälning/inspektion 

Utredning/genomlysning 
Förtroendevalda 

Media 

En integrerad del i styrprocessen 

Mål 
Aktivitet 

Resultat 



Samla ihop information 

- nationell statistik 

- samla på personer, kompetens inom olika områden,  

- komplettera med egna data 

- samla pågående arbete 

- förslag från invånare, medarbetare, brukare 



Fokusera på det du vill undersöka vidare 

- Beskriv avvikelsen 

- Varför är den ett problem - möjlighet 

-  Vad syns den i jämförelse med 	
		
		egna mål 
 tidigare år 
  andra kommuner 
 enheter 
 mellan olika grupper av kvinnor och män 
 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Inledande analys: 
 
Hur ser resultatet ut? 
 
Finns det avvikelser? 

 I jämförelse med vad? 
 
Är avvikelsen ett problem? 

 Varför och för vem? 
 
 
 
 
 
 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Vad är viktigast och har sämst resultat? 

Mycket 
viktigt 

Mindre viktigt 

Bra resultat 
Dåligt 
resultat 



Motivera, dokumentera Nej 

Bedöm varje avvikelse 

Problem 

Ja 

Gott exempel 

Ja 

Väsentlig? 

Formulera problemet/ 
problemen! 



Stöd/dokumentation inför fokusering 



Vilket är problemet? 

 

 

Uppdrag/mål	som	inte	uppfylls:	
	
	
	

Vilken	data/informa;on	analyseras?	
		
	
	

Finns	avvikelser?	Jämför	och	beskriv		
över	;d:			
								
mellan	kön:	
	
mellan	enheter:	
								
med	Riket	el	andra:					

Vad	kan	orsakerna	vara	;ll	aB	det	ser	ut	som	det	gör	och	var	finns	de?	

Omvärld Brukare Förvaltning Enhet 

Analysprocess 



Sök orsaker 

- Att analysera hälsoläget utifrån förutsättningar 

- Fem varför 
- Fiskbensdiagram 

- Påverkansanalys 

- Analysera med nyckeltal +  
nyckeltal som spelar roll 



Varför ser det ut så här??? 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

•  Fel	på	sta;s;ken!!	
•  Vem	har	lämnat	in	de	där	siffrorna?	
•  Det	beror	på	aB	man	mäBe	vid	fel	;dpunkt.	
•  Hur	ska	vi	vara	säkra	på	aB	vi	jämför	samma	saker?	
•  Det	måste	vara	slumpen!	
	
•  Men	det	är	ju	inte	alla	brukare	som	har	svarat!	
•  Det	finns	så	många	lågutbildade/högutbildade	här.	
•  De	äldre	är	så	mycket	sjukare	nu.	
•  Vi	har	tagit	emot	många	nyanlända.	

Vanliga	förklaringar		



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Förneka 

Förbättra/ 
Förbli 

Förstå 

Förklara 

Försvara 

Förkasta 

Förändringstrappan 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Möjliga orsaker till avvikelse 

Omvärld 
		

Enhet  Förvaltning Brukare 

Lagstiftning 
Befolkning 
Arbetsmarkna
d 
Ekonomi 
Utbildning 
 

Styrning 
Organisation 
Ledarskap 
Riktlinjer 
Ambitionsnivå 
Kultur  
 

Behov 
Önskemål 
Förväntan 
Naturlig 
variation 
 

Ledarskap 
Ambitionsnivå 
Effektivitet 
Kompetens 
Arbetssätt  
Medarbetar-
engagemang 
Kultur 
  

Fel?? 



Metod att söka orsaker: 5 x Varför? 
Avvikelse (ex): Brukarna är missnöjda med information 
om förändringar inom hemtjänst 
- Varför är brukarna missnöjda? 
- För att personalen inte ger information 

- Varför ger de inte information? 
- För att de inte hinner 

- Varför hinner de inte? 
-  för att dokumentationen tar så lång tid 

- Varför tar dokumentationen så lång tid? 
- För att det tar tid att skriva i dokumentationsprogrammet 

- Varför tar det så lång tid att skriva i dokumentationsprogrammet? 
- För att det är svårt 



Avvikelse  

Metoder 

Utrustning Människor 

Fiskbensdiagram - Orsaker till avvikelsen 

Ledning Omvärld 

Mätning 



Dålig  
information 

om 
förändringar 

Metoder 

Utrustning Människor 

Gruppen saknar info 

Rutin saknas-vem ska 
informera 

Kultur: inte så viktigt med 
info 

För få 
telefoner 

Kontaktuppgifter är 
bristfälliga 

Brukaren svarar 
inte I telefon 

Alla 
medarbetare tar 
inte sitt ansvar 

Orsaker till att brukare är missnöjda med den 
information de får om förändringar 

Ledning 

Ansvar är inte tydliggjort 

Fel svar 

Fel på statistiken 

Dålig mobiltäckning 

Chefen är inte närvarande 

Omvärld 

Mätning 

Alla har inte 
besvarat 

enkäten=bortfall 

Invånarna är 
generellt 

missnöjda 

Hinner inte informera 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Exempel: analys av brukarbedömning 
gruppbostad LSS i Botkyrka  



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Exempel: Andel brukare på gruppbostad 
(LSS) som anser att de får rätt stöd är det 
nyckeltal avviker mest jämfört med andra 
kommuner 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Skillnad mellan kvinnor och män 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Skillnad mellan enheter 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Omvärld/ 
Kommun 

Stor kommun 
Fel på lagen!  

Förvaltning 
Fel sorts insats 

 

Enhet 
Fel kompetens 

Omotiverad 
personal 

Dåligt 
bemötande 

Brukare 
Brukarnas 
förväntan 
Generellt 
missnöje 

Sök	orsaker!	(exempel:	Vad	kan	orsakerna	vara	
2ll	a3	brukarna	inte	upplever	sig	få	rä3	stöd?)	



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

  

Omo:verad	personal?	
NEJ	–		avfärdat	

JA	–		varför	gör	lågt	HME	aD	det	inte	är	så	många	som	
anser	aD	de	får	räD	stöd?	

För varje förslag till orsak:  
1) Fundera på hur du kan undersöka det 
2) Avfärda eller bekräfta (jämför) 
3) Förklara sambandet 



Rådet	för	främjande	av	kommunala	analyser	

Checklista 

- Vilken information utgår vi ifrån? (ÖJ, KKiK, etc) 
- Vilka avvikelser syns (mål, tid, kommuner, enhet, kön)? 
- Vad kan orsakerna vara? (omvärld, brukare, förvaltning, 

enhet) 



-  Dra slutsatser: 
Vilka orsaker vet vi att problemet beror på? 
 
 

Hur vet vi det? 

Vilka orsaker  tror vi att problemet beror på? 
 
 

Varför tror vi det? 

Åtgärd Ansvarig Tidplan Uppföljning (när/hur) 

Åtgärdsförslag:		
				
	

När	och	hur	vet	vi	aB	vi	har	förbäBrat	verksamheten	u;från	det	som	var	problem	och	de	åtgärder	vi	tagit	fram?	
	
	



Rangordning förutsättningar 
(kommunens roll) 
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ll Presterar sämre än 
förutsättningarna 

Presterar bättre än 
förutsättningarna 

Resultat utifrån förutsättningar  
ytterligare ett sätt att analysera 







Dra slutsatser 
 
•  Bekräfta eller avfärda myter 

•  Jämför med tidigare resultat på området 

•  Använd olika kompetenser 

•  Vilka mönster syns? 

•  Tydliggör vilka orsaker som hittats 

•  Förklara samband mellan avvikelse och orsak 



Inför dra slutsatser: 
- Hur redo är organisationen?  
 



Föreslå åtgärder 

•  Vilken avvikelse/vilket problem ska åtgärdas och varför?  
•  (Koll: kan vi åtgärda – själva eller ihop med andra?) 

•  Hur ska det åtgärdas, med vilken aktivitet? 
•  Varför denna åtgärd, dvs vilken orsak svarar den mot? 
•  Beskriv olika möjliga alternativ 
•  Vem är ansvarig? 
•  Hur kan tidplanen se ut? 
•  Kommunicera förslagen med berörda 



Föreslå åtgärder – inhämta stöd 

- Dokumentation A3:an 
- Koppling till mål/pågående arbete: något, mer, bättre (/annorlunda) 
- Generellt medskick jämlik hälsa 
- Strategiska färdigheter tvärsektoriellt arbete (kommer) 

- Kunskapsguiden 

- Folkhälsomyndigheten 

- ”Kvalitet i folkhälsoarbetet” 

- Hämta ex från utredningar 



Verktyg – ta hand om statistik – länkar på bilderna 

Systematik i analysen för bra 
beslutsunderlag inför åtgärder 
och planering 



Analysprocess 
-  Samla information  

-  Brukarsynpunkter 
-  Medarbetarförslag  
-  Nationell statistik 
-  Verksamhetssystem 

-  Fokusera  

-  Identifiera avvikelser 
-  Gör jämförelser 
-  Är avvikelsen ett problem? 

-  Sök orsaker 

-  Granska statistiken 
-  Föreslå orsaker 
-  Lyft fram myter 
-  Gör jämförelser 

-  Dra slutsatser 

-  Sök mönster och samband 
-  Föreslå åtgärder 

-  Bedöm effekter och resurser 



Åtgärder 

•  (Koll:	svarar	förslagen	mot	funna	orsaker?)	

•  Handlar	åtgärderna	om	struktur,	beteende	eller	aQtyd/kultur?	

•  Värdera	och	beskriv	konsekvenser	av	åtgärder	(effekt,	resursåtgång,	;d)	

•  Prioritera	
•  Besluta	om	genomförande,	ansvar,	befogenheter,	;dsramar,	budget,	

uppföljning	etc.	



 

Vad kan vi göra 
 



Det går att påverka! 
Men det finns inte en mirakelmedicin! 

 
Gör något, gör mer, gör det bättre eller annorlunda! 

Vad kan vi lära av Marmotkommissionen  



Den ojämlika ohälsan 
- Det finns systematiska skillnader i hälsa och överlevnad mellan olika grupper  

- Ojämlikhet i hälsa ökar snarare än minskar över tid 

- Två olika slags ojämlikhet: 

-  En generell gradient (gradvis trappa mellan olika grupper av kvinnor och män) 

-  Grupper i marginella/sårbara situationer 

- Ömsesidigt samspel mellan hälsa och livsvillkor över livet 



Preventionsparadoxen 

Den största förebyggande 
effekten uppnås om 
insatserna riktas mot hela 
befolkningen och inte endast 
mot högriskgrupperna 



Olika sätt att arbeta/  
förbättra 



  Hälsofrämjande / 
generellt 

Förebyggande åtgärder 

Individ 

Grupp 

Samhällsnivå 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Åtgärderna både på strukturell / kompensatorisk nivå  
 
För att de ska bidra till minskade skillnader: 
 
generella, men utformas och anpassas utifrån olika gruppers behov och 
förutsättningar och också når dem med störst behov 

Hur kan vi hjälpas åt 



Perspektiv som behöver 
genomsyra all verksamhet  

Styrning 

Ledning Kärnverksamhet Stöd 

Medlemmar: kommuner, landsting och regioner 

Verksamhets-planering 

Budgetering 

Uppföljning 

Verksam
hets-

utveckling 

S
töd och service 

Intressebevakning 

Administrativa rutiner 

Kvalitetsledning 

Kompetens-utveckling 

Struktur 

Kultur 



Tack för oss! 
 

 

 

Maria.price@rka.nu 

Elisabeth.skoog.garas@skl.se  


