
 

 

Folkhälsopolitikens målområden.  
Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet 
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en ge-
neration. Folkhälsopolitiken har åtta målområ-
den. Målområde 7 handlar om kontroll, 
inflytande och delaktighet. 

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är 
det viktigt att främja alla individers möjligheter 
till kontroll, inflytande och delaktighet i sam-
hället och i det dagliga livet. Det är även vik-
tigt att arbeta för de mänskliga rättigheterna 
och med att motverka diskriminering och an-
nan kränkande behandling samt främja frihet 
från hot och våld.  

Målområde 7 innehåller följande fokusområden: 

• Ett jämlikt deltagande i demokratin 

• Ett jämlikt deltagande i 
det civila samhället 

• Arbetet för de mänskliga 
rättigheterna 

• Sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter 

• Ökad kontroll inflytande 
och delaktighet för vissa individer och grupper 

Att vara del av ett socialt sammanhang, ha inflytande 
och kontroll över sitt liv är viktigt för människors hälsa 
(1). Sambanden är komplexa och kan ha flera förkla-
ringar. Brist på inflytande och delaktighet kan påverka 
hälsan negativt, men sämre hälsa kan också påverka 
upplevelsen av kontroll, inflytande och delaktighet. 
Ibland används begreppet socialt kapital för att beskriva 
i vilken grad människor har tillgång till sociala nätverk 
och sammanhang, samt i vilken utsträckning människor 
känner tillit och har förtroende för andra och samhällets 
institutioner (5). 

Ett jämlikt deltagande i demokratin 

I ett demokratiskt samhälle är det grundläggande att 
människor kan vara delaktiga i demokratin på lika vill-
kor. Sverige kännetecknas av ett högt valdeltagande och 
en hög tillit till samhällets institutioner. Det finns dock 
stora lokala variationer och skillnader mellan olika grup-
per (2, 3). Det är en lägre andel röstande bland unga, ut-
rikes födda, ensamstående, personer med lägre utbild-
ningsnivå, personer med låg inkomst, personer med ar-
betaryrken, arbetslösa och personer utanför arbetsmark-
naden (4). Tilliten till samhällets institutioner påverkas 
av hur väl de fungerar som en resurs i människors var-
dag, vilket också kan påverka det demokratiska delta-
gandet (2). 

Ett jämlikt deltagande i det civila samhället 
Det civila samhällets organisationer utgör arenor där 
människor agerar tillsammans för gemensamma intres-
sen. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt med olika 
former av arenor som möjliggör inflytande och delaktig-
het. Tillgång till sociala sammanhang främjar den mel-
lanmänskliga tilliten. Både deltagandet i det civila sam-
hället och tillit till andra är högt i Sverige jämfört med 
de flesta andra länder, men det skiljer sig mellan olika 
grupper (6). 

Arbetet för de mänskliga rättigheterna  
Att bli utsatt för diskriminering och kränkande behand-
ling eller trakasserier kan begränsa individers och grup-
pers kontroll, inflytande och delaktighet (6). Ett led i att 
motverka detta är att arbeta för de mänskliga rättighet-
erna och mot diskriminering samt höja kunskapen om de 
normer som begränsar minoriteter från delaktighet. En-
ligt lagen handlar diskriminering om att en person miss-
gynnas eller kränks i relation till kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Att bli utsatt för diskriminering eller 
kränkning kan påverka den fysiska och psykiska hälsan 
negativt (7, 8).  

Även att bli utsatt för våld eller hot om våld bidrar till 
otrygghet och ohälsa och kan begränsa individers kon-
troll, inflytande och delaktighet.  
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Uppföljning målområde 7 
För målområde 7 är kärnindikatorerna: 

• Valdeltagande i allmänna val 

• Tillit till samhällets institutioner 

• Tillit till andra 

• Utsatthet för kränkande behandling eller bemötande 

• Utsatthet för våld eller hot om våld 

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en större upp-
sättning indikatorer för att spegla samtliga fokusområden. 
Mer information om indikatorer och uppföljning av mål-
områdena finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.  

Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en förut-
sättning för människors hälsa, jämställdhet och mänsk-
ligt välbefinnande (9). Det handlar bland annat om att få 
bestämma över sin identitet, kropp och sexualitet utan 
risk för att utsättas för sexuellt våld eller fysiskt våld. Att 
människor känner egenmakt och självbestämmande i 
sexualitet och sexuella relationer är viktigt för en god 
hälsa (9).  

Ökad kontroll inflytande och delaktighet för 
vissa individer och grupper 
Ökad kontroll över sitt eget liv, inflytande och delaktig-
het i samhället är viktigt för alla människor. Det är av 
särskild vikt för de som bor eller lever med stöd från 
andra personer. All vård och omsorg bör bygga på pati-
enters, klienters och brukares delaktighet, inflytande och 
självbestämmande. Detta kan till exempel gälla brukare 
inom hemtjänst och äldreomsorg, inom LSS-verksamhet 
och inom individ- och familjeomsorgen. 

Målområde 7 och Agenda 2030 
Målområdet Kontroll, inflytande och delaktighet har 
kopplingar till många av de globala målen i Agenda 
2030, inte minst målen 10 minskad ojämlikhet och 16 
om fredliga och inkluderande samhällen. Mål 10 inne-
håller exempelvis ett delmål om att säkerställa lika rät-
tigheter för alla och utrota diskriminering. Mål 16 beto-
nar att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institut-
ioner är grunden för en god samhällsstyrning. Mål 16 be-
tonar även vikten av att skydda barn mot övergrepp, ut-
nyttjande och människohandel och våld. Det globala må-
let 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors 
och flickors egenmakt. Tre olika delmål beskriver vikten 
av att utrota diskriminering av kvinnor och flickor, vik-
ten av att avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor 

och flickor, och vikten av tillgång till sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter.  

Myndigheter inom målområdet 
Många myndigheter har ansvar för frågor som både di-
rekt och indirekt berör frågor inom målområde Kontroll, 
inflytande och delaktighet. Följande myndigheter är sär-
skilt viktiga för området: Brottsförebyggande rådet, 
Brottsoffermyndigheten, Diskrimineringsombudsman-
nen, Folkbildningsrådet*, Folkhälsomyndigheten, Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myn-
digheten för kulturanalys, Polismyndigheten, Statens 
kulturråd, Socialstyrelsen, Tullverket och Valmyndig-
heten. Även vissa tvärsektoriella myndigheters arbete 
kan ha betydelse för målområdet.  

*Organisation med myndighetsutövande uppdrag. 
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