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SAMMANFATTNING 

Inom ramen för Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens pågående arbete med att 

ta fram underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidpre-

vention, fick Lumell Associates i uppdrag att kartlägga och analysera nationella styrdo-

kument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention. Det övergripande syftet 

med uppdraget var att klargöra och strukturera bilden av den rådande styrfloran inom 

det aktuella området. Därigenom syftar arbetet även till att skapa förutsättningar för 

framtagande av ett mer ändamålsenligt förslag på nationell strategi inom området. Mål-

sättningen är att denna rapport ska kunna användas och vara vägledande för centrala 

beslut i det fortsatta arbetet, exempelvis vad gäller den kommande strategins innehåll 

och fokus. I sammanfattningen redovisas det huvudsakliga analysresultatet. För mer ut-

förlig beskrivning av metod och genomförande hänvisas till rapportens metodavsnitt. 

Lumell Associates svarar för de genomförda analyserna och rapportens resultat. Myn-

digheterna som gav Lumell Associates uppdraget avgör hur resultatet eventuellt kan 

komma till användning i det fortsatta arbetet med att ta fram underlag inför en kom-

mande nationell strategi.  

Det finns ett stort antal nationella styrdokument som berör psykisk 

hälsa eller suicidprevention 

I arbetets första fas identifierades relevanta nationella styrdokument med koppling till 

området psykisk hälsa eller suicidprevention. Avsikten var att få en bild av vilka nation-

ella strategier, handlingsplaner eller motsvarande som finns där regeringen står som hu-

vudsaklig avsändare och som berör området psykisk hälsa eller suicidprevention. En 

självständig kartläggning i kombination med en genomgång av berörda myndigheters 

egna sammanställningar av styrdokument med relevans för området, visade på ett för-

hållandevis stort antal styrdokument. Totalt 26 nationella styrdokument identifierades 

och dessa inkluderades för fortsatt analys. Därutöver identifierades åtta bredare doku-

ment, såsom konventioner, vilka bedömdes ha bäring på området. Utfallet indikerar en 

relativt omfattande nationell styrning som på olika sätt berör området. Samtidigt lyfter 

endast ett fåtal av de identifierade styrdokumenten området i sin helhet. Utfallet bekräf-

tar bilden av psykisk hälsa eller suicidprevention som komplexa tvärsektoriella frågor – 

frågor som med fördel kan konsolideras inom en samlad strategi. 
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Styrdokumenten kopplar an till området på olika sätt 

Analyserna visar att de undersökta styrdokumenten kopplar an till området psykisk 

hälsa eller suicidprevention på fyra olika sätt: 

1. i problembeskrivningen av det aktuella området, 

2. i målformuleringar eller motsvarande 

3. inom ramen för listade aktiviteter, eller  

4. som en långsiktig konsekvens av måluppfyllelse. 

Flera undersökta styrdokument kopplar an till psykisk hälsa eller suicidprevention på 

flera olika sätt. Detta gäller exempelvis för Nationell strategi för sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter (SRHR) som hänvisar till olika dimensioner av psykisk hälsa i styr-

dokumentets problembeskrivande delar, målsättningar och aktiviteter. För en kom-

mande nationell strategi för området psykisk hälsa och suicidprevention som helhet, blir 

det naturligt att psykisk hälsa och suicidprevention berörs i såväl problembeskrivning, 

mål, aktiviteter som långsiktiga konsekvenser.  

De undersökta styrdokumenten är av olika tyngd och innehåller olika 

styrsignaler 

Vilken typ av dokument som ett styrdokument utgör har betydelse för dess påverkan och 

vilken styrsignal den kan sägas utgöra. Samtliga undersökta styrdokument är likvärdiga 

i meningen att de alla har föregåtts av regeringsbeslut. Samtidigt får ett styrdokument 

en större påverkan om de beslutats av eller förankrats med riksdagen. Att inkludera riks-

dagen innebär för regeringen ett förpliktigande, och det kan innebära att en inriktning 

ligger fast över tid. Samtidigt är en proposition eller skrivelse som stäms av med riksda-

gen inte mer styrande gentemot berörda myndigheter, utan detta innehåll måste forma-

liseras genom den traditionella styrningen exempelvis i myndighetens instruktion eller 

regleringsbrev. Av samtliga analyserade styrdokument är fyra propositioner, fem skri-

velser, nio publikationer från Regeringskansliet och åtta ”övriga dokument” (exempelvis 

underlag från myndigheter). 

Mot denna bakgrund kan det vara viktigt att valet av vilken typ av dokument som strate-

gin ska utgöra föregås av en analys av vem som i huvudsak ska agera på dess innehåll 

och utifrån vad som är strategins primära syfte. Endast i ett fåtal fall pekas en tilltänkt 

mottagare för styrdokumentet ut, till exempel i det nationella brottsförebyggande pro-

grammet. Det är därmed svårt att bilda sig en fullständig uppfattning om den tilltänkta 

mottagaren har haft betydelse för dokumentets utformning. 

Ett nationellt styrdokument kan ha olika syften. Den kan till exempel syfta till att tydlig-

göra och konsolidera politiken inom ett visst område eller för att ge vägledning till olika 

aktörer. I de flesta av de undersökta styrdokumenten framgår syftet tydligt, och i vissa 

fall ligger styrdokumentets utformning i linje med detta. Bilden varierar emellertid, och 

det är oklart om valet av styrdokument föregåtts av en analys kring vem det riktar sig till 

samt vad dess syfte är. 
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Några undersökta styrdokument hänvisar till formella styrsignaler såsom befintliga eller 

planerade myndighetsuppdrag, förändringar i lagstiftning eller medelstilldelning, exem-

pelvis genom statliga ekonomiska bidrag. Många styrdokument saknar emellertid denna 

typ av hänvisningar, utan lyfter istället fram mer allmänna och värderingsmässiga be-

skrivningar kring vad regeringen anser behövs för att uppnå önskvärda förändringar.  

Styrdokumenten berör olika aspekter av psykisk hälsa eller suicidpre-

vention 

En viss betoning vad gäller det främjande och förebyggande perspektivet ses 

Målen i de undersökta styrdokumenten har analyserats utifrån om de har fokus på främ-

jande, förebyggande, identifiering eller diagnosticering samt behandling av eller åter-

hämtning från olika former av psykisk ohälsa. Även om målen i regel berör flera olika 

perspektiv samtidigt, visar analyserna att främjande och förebyggande perspektiv fram-

för allt betonas. Identifiering eller diagnosticering av och återhämtning från olika former 

av psykisk ohälsa ingår inte i samma utsträckning som perspektiv i målformuleringarna. 

På motsvarande sätt har de formulerade målen analyserats utifrån om de kan sägas ha 

fokus på den universella nivån (hela befolkningen eller breda grupper i befolkningen), 

den selektiva nivån (riskgrupper) eller den indikativ nivån (individer eller grupper med 

bekräftad problematik). Analyserna visar att majoriteten av de formulerade målen riktar 

sig brett vilket rimmar med betoningen på det främjande perspektivet. Detta kan sättas 

i relation till anvisningarna i myndigheternas regeringsuppdrag om att ta fram underlag 

till en kommande nationell strategi. I uppdraget framgår det att det främjande och före-

byggande perspektivet ska beaktas särskilt.  

Olika dimensioner av psykisk hälsa berörs i de undersökta dokumenten 

Flera undersökta styrdokument betonar psykisk hälsa (eller enbart hälsa) i en bred be-

märkelse. I vissa fall är det oklart vad avsändaren avsett med begreppet, det vill säga om 

fokus är på ökat psykiskt välbefinnande eller minskad förekomst av olika typer av psy-

kiska besvär eller psykiatriska tillstånd. I några styrdokument lyfts mer specifika di-

mensioner av psykisk ohälsa fram, exempelvis specifika psykiska besvär eller psykia-

triska tillstånd såsom depression eller demens. Genomgången av styrdokumenten visar 

att begreppsanvändningen är inkonsekvent på en övergripande nivå, det vill säga att be-

grepp med olika betydelse används synonymt och att centrala definitioner ibland saknas.  

Målformuleringarna är i många fall övergripande och de fokuserar framför allt på pro-

cesser och resultat 

För att ett mål ska kunna vara vägledande och uppfylla sitt syfte ska det helst vara av-

gränsat, tydligt samt beskriva önskvärda förändrade tillstånd. I vissa fall kan det vara 

värdefullt att formulera mer övergripande mål, men då kan det vara fördelaktigt att bryta 

ner och operationalisera dessa mål så att de kan ge en bild av vad måluppfyllelse innebär. 

Många av de identifierade målen är breda. De är med andra ord inte tydligt avgränsade 

eller konkreta, och de beskriver heller inte ett önskvärt förändrat tillstånd. Samtidigt har 

exempel på mer tydliga målformuleringar identifierats, och dessa kan fungera som en 
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källa till inspiration. De flesta undersökta mål har ett fokus på resultat och/eller proces-

ser. De berör med andra ord aspekter kopplade till uppnådda utfall och effekter såsom 

förbättrade hälsoutfall, eller förbättrade tjänster exempelvis vård och omsorg. 

Styrdokumenten har olika typer av målhierarkier 

Olika typer av målhierarkier har identifierats i de undersökta styrdokumenten. I vissa 

fall är de enklare och mer överskådliga, i andra fall är de mer komplexa och omfattande. 

Styrdokumentet ”Nationella strategin mot HIV/AIDS och andra smittsamma sjukdo-

mar” har exempelvis en avgränsad och enkel målhierarki med ett övergripande mål och 

tre tillhörande delmål. Den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet består i stäl-

let av flera olika delar och nivåer såsom vision, mål, fokusområden, delmål samt åtgärder 

på nationell och regional eller lokal nivå. Det mest centrala, oavsett grad av komplexitet, 

är att de olika delarna hänger samman. Aktiviteter bör exempelvis spegla mål och prio-

riteringar på ett tydligt sätt. Det underlättar emellertid för mottagaren när målhierarkin 

är möjlig att överblicka. Samtidigt kan möjligen en alltför drastisk förenkling av ett om-

råde såsom psykisk hälsa, innebära en risk för att relevanta nyanser och centrala aspekter 

går förlorade.  

En lång rad målgrupper lyfts fram i de undersökta styrdokumenten 

Ett stort antal mål- och riskgrupper lyfts fram i styrdokumentets olika delar med kopp-

ling till området psykisk hälsa eller suicidprevention. De tre vanligaste kategorierna av 

målgrupper är barn- och unga, utsatta och personer med psykiatriska tillstånd. I vissa 

fall lyfts risk- eller målgrupper fram i styrdokumentens problembeskrivande avsnitt, 

men fångas sedan inte upp inom ramen för styrdokumentets mer styrande delar såsom 

mål, prioriteringar eller föreslagna aktiviteter. 

Totalt har ett nittiotal olika unika grupper identifierats i styrdokumenten. Många gånger 

återkommer samma eller likartade grupper fast benämnda på olika sätt. En förklaring 

till varför den totala listan av mål- och riskgrupper är lång, är att vissa grupper bryts ner 

i olika subgrupper. Exempelvis pekar man ut gruppen romska kvinnor som även finns 

ännu mer specifikt i målgruppen romska kvinnor som utsätts för våld. En risk med alltför 

omfattande listor över risk- och målgrupper är att det önskade fokuset kan gå förlorat, 

det vill säga att alla prioriteras i stället för de grupper man särskilt vill lyfta fram.  

Aktiviteterna berör framför allt förändring eller påverkan av verksamheter på lokal eller 

regional nivå 

Aktiviteter med koppling till psykisk hälsa eller suicidprevention identifierades i de un-

dersökta styrdokumenten. Aktiviteterna kan grupperas i tre huvudsakliga kategorier: 

1. styrande aktiviteter, 

2. verksamhetsförändrande eller verksamhetspåverkande aktiviteter, och 

3. kunskapshöjande eller informationsspridande aktiviteter. 

Den samlade analysen visar att aktiviteterna kan tillhöra flera av kategorierna men att 

de flesta syftar till att förändra eller påverka verksamheter på lokal eller regional nivå. 

Aktiviteterna varierar även sett till konkretiseringsgrad. I några fall får man en tydlig bild 
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av vilka åtgärder som ska vidtas eller vilka insatser som ska genomföras. I andra fall är 

beskrivningarna mer diffusa, och kan snarare beskrivas som medskick eller allmänna 

iakttagelser. 

Beroende på styrdokumentets syfte kan det vara motiverat att beskriva aktiviteter på en 

mer övergripande nivå. Om regeringen exempelvis vänder sig till riksdagen kan det ut-

göra en risk att beskriva detaljer som innebär en förpliktelse som riksdagen inte heller 

kan eller ska agera på. Regeringen har i vissa avseenden även begränsade befogenheter 

att direkt styra regioner och kommuner, vilket kan motivera att beskrivningen av insatser 

inte bör konkretiseras. 

Ett visst mönster vad gäller konkretiseringsgrad ses i de undersökta styrdokumenten. I 

de fall där regeringen beskriver sina egna åtaganden, är aktivitetsbeskrivningarna rela-

tivt tydliga och konkreta. I de fall regeringen vänder sig till lokala eller regionala aktörer 

är beskrivningarna i allmänhet mer övergripande, något som sannolikt kan förklaras av 

det lokala- respektive regionala självstyret. I några fall verkar även konkretiseringsgra-

den spegla styrdokumentets syfte men detta gäller inte för samtliga undersökta styrdo-

kument. 

Det finns i enstaka fall en strävan om samstämmighet  

Några av de undersökta styrdokumenten bygger uttryckligen vidare på tidigare vers-

ioner. I vissa fall har de tidigare versionerna utvärderats och analyserats och nya uppla-

gor tagits fram. Detta gäller exempelvis för styrdokumenten ”En förnyad strategi för po-

litiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 

2021–2025 (Prop. 2020/21:132)” och ”En god arbetsmiljö för framtiden – Regeringens 

arbetsmiljöstrategi 2021–2025 (Skr 2020/21:92)”. 

Vissa styrdokument och perspektiv genomsyrar och påverkar övriga styrdokument. Bre-

dare inriktningsdokument, såsom konventioner, lyfts fram i flera av de andra styrdoku-

menten. Elva av de undersökta dokumenten hänvisar exempelvis till Agenda 2030. Hän-

visningar till jämställdhetsperspektivet, barnrättsperspektivet och funktionshinderper-

spektivet samt konceptet god och nära vård, återkommer också i flera styrdokument på 

olika sätt. Samtidigt är det vissa tvärsektoriella styrdokument som i regel inte nämns i 

de övriga styrdokumenten, exempelvis den tidigare strategin för psykisk hälsa och det 

nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.  

Det är relevant att centrala och tvärgående perspektiv lyfts fram och genomsyrar nation-

ella styrdokument (inklusive den kommande strategin för psykisk hälsa och suicidpre-

vention). Samtidigt är det viktigt att hitta sätt för att minska risken för ”perspektivträng-

sel”.  

Styrdokumenten ger överlag inte någon tydlig bild av hur uppföljning 

ska ske 

Beskrivningarna av hur de undersökta styrdokumenten är tänkta att följas upp varierar. 

I några fall saknas beskrivningar av tilltänkt uppföljning helt och hållet, exempelvis i 

strategin mot våldsbejakande extremism. I andra fall är beskrivningarna av den plane-
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rade uppföljningen istället relativt utförliga, exempelvis i strategin om romsk inklude-

ring. När det finns beskrivningar av hur uppföljningen ska gå till pekas i regel en ansvarig 

aktör ut, och ofta är det flera olika myndigheter som ansvarar för detta. Ibland hänvisar 

man även till andra instansers roller, exempelvis regioner och kommuner som i vissa fall 

rapporterar data som ska användas som en grund för uppföljning. I ungefär hälften av 

de undersökta styrdokumenten som innehåller en beskrivning av hur uppföljning ska 

göras, framgår det när i tiden denna ska ske.  

Enbart i ett fall, i SRHR-strategin, redovisas indikatorer i det aktuella styrdokumentet. I 

övriga fall när indikatorer pekas ut så redovisas dessa i separata underlag. Det framgår 

också av några styrdokument att det pågår ett arbete med att utveckla indikatorer, och i 

vissa fall nämns att regeringen har ålagt en myndighet att ta fram och presentera ett 

uppföljningssystem. 

Sammanfattningsvis är det svårt utifrån styrdokumenten att få en tydlig bild av om re-

geringen har utvecklat centrala principer kring hur och när uppföljning av nationella 

styrdokument ska ske.  

Vägledande diskussionsfrågor 

Utifrån de genomförda analyserna av styrdokumenten så har fjorton vägledande diskuss-

ionsfrågor för att underlätta det fortsatta strategiarbetet identifierats. Diskussionsfrå-

gorna grupperas i fem teman. 

Den kommande strategins roll i relation till andra styrdokument 

 På vilket sätt kan eller bör hänsyn tas till andra nationella styrdokument med 

koppling till psykisk hälsa? 

Den kommande strategins syfte, tilltänkta mottagare och typ av dokument  

 Vad syftar strategin till och vem vänder man sig i huvudsak till? Hur kan detta 

tydliggöras på ett fruktbart sätt i strategin? 

 Vilken typ av dokument ska strategin vara, till exempel mot bakgrund av syfte 

och mottagare?  

 Vilka styrsignaler ska strategin hänvisa till eller omfatta? Hur säkerställer man 

att dessa styrsignaler formaliseras inom ramen för den traditionella styr-

ningen? 

Den kommande strategins innehåll och ansats 

 Bör man i den kommande strategin framför allt förstärka det främjande och 

förebyggande perspektivet ytterligare eller bör man även fokusera mer på öv-

riga delar för att balansera fokuset? 

 Vilka dimensioner av psykisk hälsa bör den kommande strategin inkludera och 

på vilket sätt? Hur säkerställer man samsyn och en enhetlig begreppsapparat? 

 Vilka målgrupper bör man fokusera på; de som redan omfattas av andra styr-

dokument, eller de som inte täcks i samma utsträckning? Hur specifik ska man 

vara när det kommer till att peka ut subgrupper? 
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 Vilka aktiviteter ska man föreslå utifrån uppsatta mål och strategins syfte? Ska 

de vara mer styrande, det vill säga peka på behov av förändrad lagstiftning 

eller styrdokument; ska man förändra verksamheter eller öka kunskapen? Vil-

ken konkretiseringsgrad bör eftersträvas? 

 Vilken typ av målhierarki är ändamålsenlig utifrån områdets karaktär? Hur 

kan man balansera mellan komplexitet kontra tydlighet? Hur kan målhierarkin 

bidra till att minska risken för målkonflikter? 

Den kommande strategins riktning 

 Ska man sträva efter att återanvända eller hänvisa till befintliga målsättningar 

eller ta fram nya förslag utifrån de mål som finns? Hur bör olika tvärgående 

perspektiv integreras utan att det leder till perspektivträngsel? 

 Hur säkerställer man att den kommande strategin får genomslag i den samlade 

nationella styrningen, exempelvis inom ramen för andra nationella styrdoku-

ment? 

 Bör den kommande strategin på något sätt ta hänsyn till eller bygga vidare på 

de tidigare respektive befintliga styrdokumentet inom området? 

Beskrivningar av hur den kommande strategin är tänkt att följas upp 

 Hur bör strategin följas upp och på vilket sätt bör detta redovisas eller kommu-

niceras?  

 Har val av uppföljningsmodell föregåtts av en analys av vilken som blir mest 

ändamålsenligt? 
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INLEDNING OCH METOD 

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta 

fram underlag till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidpre-

vention 

År 2020 fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta 

fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevent-

ion. Det framgår i regeringsuppdraget att det övergripande folkhälsopolitiska ramverket 

och tillhörande stödstruktur, ska fungera som grundläggande utgångspunkter för arbe-

tet. Även nationella mål och riktlinjer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och 

inom övriga områden som rör psykisk hälsa och suicidprevention ska ligga till grund för 

utformningen av underlaget. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, inklu-

sive det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, ska också vara vägledande. 

I regeringsuppdraget pekas även 23 andra myndigheter ut som viktiga aktörer som ska 

inkluderas i arbetet. Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Läkeme-

delsverket, Statens Medieråd och Trafikverket är några av de myndigheter som listas. 

Myndigheterna ska bland annat genomföra individuella analyser av nuläget samt de 

långsiktiga behoven inom sin verksamhet. Anvisningar för de individuella analyserna har 

tagits fram, och enligt dessa ska myndigheterna bland annat lämna uppgifter om deras 

verksamhet anknyter till någon nationellt antagen strategi med relevans för område (1) 

(2). 

En lärdom från andra länder är att en tydlig styrflora är önskvärd 

Inom ramen för arbetet med att ta fram underlag till en kommande nationell strategi, 

har en internationell utblick med fokus på andra länders och internationella organisat-

ioners olika styrdokument inom området psykisk hälsa och suicidprevention genomförts 

(3). En av lärdomarna från utblicken är att en tydlig styrflora inom området är önskvärd. 

I korthet kan en medveten och genomtänkt strategi för styrningen av området som helhet 

vara värdefull, bland annat genom strategier eller motsvarande styrdokument. Olika 

styrdokument med olika mål kan försvåra för mottagaren. Detta eftersom det kan bli 
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svårt att förstå vilket styrdokument eller vilket mål som primärt ska vara styrande eller 

vägledande. Mot denna bakgrund ville den ansvariga arbetsgruppen* genomföra en kart-

läggning och analys med fokus på den svenska styrfloran inom området psykisk hälsa 

och suicidprevention.  

Rapporten syftar till att klargöra bilden av styrfloran i Sverige 

Denna rapport syftar framför allt till att klargöra och strukturera bilden av den rådande 

styrfloran inom området psykisk hälsa och suicidprevention i Sverige. Därigenom syftar 

den även till att skapa förutsättningar för framtagande av ett mer ändamålsenligt förslag 

på nationell strategi inom området. Målsättningen är att rapporten ska kunna användas 

och vara vägledande för viktiga vägval i det fortsatta arbetet, exempelvis vad gäller den 

kommande strategins innehåll och fokus. Denna rapport och den genomförda internat-

ionella utblicken belyser i viss mån liknande teman och perspektiv. Den internationella 

utblicken har emellertid ett tydligt internationellt perspektiv, medan föreliggande rap-

port fokuserar på den svenska kontexten. De två rapporterna har tydliga beröringspunk-

ter och kompletterar därmed varandra. 

De flesta av styrdokumenten som analyseras i denna rapport är uttryckligen strategier. I 

några fall är styrdokument istället benämnt som en handlingsplan, ett nationellt pro-

gram eller likande. Samtliga dokument – oavsett benämning – ses och behandlas på lik-

värdigt sätt inom ramen för analysen i denna rapport. För att öka läsbarheten av rappor-

ten benämns de analyserade dokumenten i rapporten gemensamt som ”styrdokumen-

ten”. 

Metod 

Arbetet genomfördes utifrån ett analysramverk bestående av sex olika steg (se Figur 1). 

För respektive steg fungerande en övergripande vägledande frågeställning som en ut-

gångspunkt för analyserna.  

Det första steget rör identifiering och här urskildes styrdokument med möjlig koppling 

till området psykisk hälsa eller suicidprevention där regeringen (i huvudsak) står som 

avsändare. Det efterföljande steget fokuserar på vilket sätt de olika styrdokumenten 

kopplar an till området psykisk hälsa eller suicidprevention, och särskilda analyser kring 

dessa aspekter gjordes. I det tredje steget undersöktes styreffekt med särskilt fokus på 

vilken typ av dokument det utgör. Det fjärde steget berör styrdokumentets innehåll och 

här analyserades bland annat dokumentens mål, prioriteringar och aktiviteter. I det 

femte steget undersöktes de olika styrdokumentens riktning, alltså hur de relaterar eller 

kopplar an till varandra. I det sjätte och sista steget analyserades hur de undersökta styr-

 
* Den ansvariga arbetsgruppen består av företrädare från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.  
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dokumenten är tänkta att följas upp, bland annat med fokus på indikatorer och uppfölj-

ningssystem. 

 

Figur 1. Analysramverk i sex steg som låg till grund för arbetet 

Relevanta styrdokument identifierades genom kartläggning och utifrån myndig-

heternas sammanställningar 

För att identifiera relevanta styrdokument att analysera närmre genomfördes inled-

ningsvis en bred kartläggning. Kartläggningen grundade sig i en sökning på strategier, 

handlingsplaner eller motsvarande där regeringen i huvudsak står som avsändare. Uti-

från en första översiktlig genomgång av ett dokuments innehåll gjordes en bedömning 

av om dokumentet har en koppling till området psykisk hälsa eller suicidprevention. 

Denna första kartläggning kompletterades därefter med den sammanställning av styrdo-

kument med relevans för området som tagits fram av berörda myndigheter. Den första 

listan över tänkbara styrdokument att analysera närmre innehöll sammanlagt 48 styr-

dokument (se sammanställning i Figur 2 nedan). 
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Figur 2. Sammanställning av identifierade styrdokument
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I nästa steg av urvalsprocessen undersöktes dokumenten utifrån fyra exklusionskrite-

rier: 

1. Aktualitet – är styrdokumentet aktuellt och giltigt idag? 

2. Avsändare och typ av dokument – står regeringen som huvudsaklig avsändare av 

och motsvarar dokumentet en nationell strategi eller handlingsplan? 

3. Nationellt fokus – har styrdokumentet i huvudsak ett nationellt fokus? 

4. Koppling till området – framgår styrdokumentets koppling till området psykisk 

hälsa eller suicidprevention tydligt? 

Om ett styrdokument inte uppfyllde ovanstående kriterier exkluderades det från fortsatt 
analys. Totalt 14 dokument exkluderades. Av de 34 återstående styrdokumenten var åtta 
breda med tvärgående perspektiv såsom konventioner eller inriktningsdokument. Dessa 
exkluderades från detaljerad analys men användes för att belysa relationen till de utvalda 
strategierna. Det slutliga urvalet bestod därmed av tjugosex olika styrdokument (se Figur 
3 respektive appendix, Tabell 5).  

 

Figur 3. Tjugosex styrdokument som analyseras inom ramen för denna rapport 

Enbart de delar av styrdokumenten som kopplar an till psykisk hälsa eller suicid-

prevention analyseras 

Majoriteten av de identifierade och undersökta styrdokumenten berör i första hand 

andra områden än psykisk hälsa eller suicidprevention, exempelvis brottsförebyggande 

arbete eller stärkta rättigheter för HBTQ-personer. Samtliga utvalda styrdokument 

kopplar samtidigt an till området psykisk hälsa eller suicidprevention i vissa specifika 

delar. För en närmare beskrivning kring hur de olika dokumenten relaterar till området, 

se avsnittet ”Koppling: Styrdokumenten kopplar an till psykisk hälsa eller suicidprevent-

ion i olika delar – endast ett fåtal tar ett helhetsgrepp om området”. 

I ett fåtal styrdokument ses en starkare koppling till området, exempelvis i ”Nationell 

strategi för omsorg om personer med demenssjukdom” (demensstrategin) (4). Demens 

är ett psykiatriskt tillstånd och därmed kan styrdokumentet i sin helhet sägas relatera till 

området på ett tydligt sätt. Dessutom pekar man i strategin uttryckligen på den psykiska 
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hälsan hos den aktuella målgruppen (personer med demens) inom ramen för bland an-

nat mål och föreslagna aktiviteter. 

Även ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–

2024 - Agera för säker vård” (handlingsplanen för patientsäkerhet) (5) bedöms ha en 

stark koppling till området psykisk hälsa och suicidprevention. I handlingsplanen åter-

finns det övergripande målet att ingen patient ska drabbas av en vårdskada. Med vård-

skada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- 

och sjukvården. Då alla mål och aktiviteter i styrdokumentet rör vårdskador, kan det ar-

gumenteras för att samtliga dessa har bäring på eller koppling till området psykisk hälsa. 

I detta fall har dock en avgränsning gjorts till att enbart analysera det övergripande målet 

och inte varje enskild aktivitet eller åtgärd. Detta eftersom en analys av dokumentets 

samlade innehåll inte bedömdes bidra till en bättre bild av helheten eller av dess kopp-

ling till området psykisk hälsa och suicidprevention.  

Ett ytterligare exempel på ett styrdokument med stark koppling till området psykisk 

hälsa och suicidprevention är ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, nar-

kotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (Prop. 

2020/21:132)” (ANDTS-strategin) (6). På samma sätt som att demens är ett psykiatriskt 

tillstånd är även missbruk och beroende detta. Med utgångspunkt från resonemanget 

ovan, kan man därmed hävda att alla mål och aktiviteter rörande bruk av bland annat 

alkohol och droger kan ha bäring på psykisk hälsa. I detta fall har emellertid en avgräns-

ning gjorts, och enbart områden som specifikt rör missbruk eller beroende alternativt de 

som direkt rör området psykisk hälsa, har inkluderats. Detta betyder att aspekter som 

rör exempelvis konsumtion av eller tillgång till exempelvis alkohol eller droger i stort har 

exkluderats. 

Analyserna kring styrdokumentets koppling till psykisk hälsa eller suicidprevention ba-

seras på kvalitativ metod, det vill säga dokument- och textanalys. Bedömningar har också 

varit nödvändiga att göra kring exempelvis vilka eventuella problembeskrivningar, mål 

eller aktiviteter som faktiskt berör området psykisk hälsa eller suicidprevention. I vissa 

fall finns det en explicit koppling, men i andra fall har en subjektiv bedömning av hel-

heten behövt göras för att få en bild av och avgöra kopplingen. Endast problembeskriv-

ningar, mål och aktiviteter som bedöms ha en koppling till området har valts ut för vidare 

analyser. I identifiering av målgrupper har dessa enbart identifierats inom de problem-

beskrivningar, mål och aktiviteter som rör området psykisk hälsa – inte målgrupper för 

styrdokumentet i stort.  
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2 

ANALYSRESULTAT 

Identifiering: Över 25 nationella styrdokument har en koppling till psy-

kisk hälsa och suicidprevention 

I det första steget av analysen identifierades relevanta nationella styrdokument med 

koppling till området psykisk hälsa eller suicidprevention. Totalt 26 nationella strategier, 

handlingsplaner eller motsvarande identifierades. Därutöver identifierades åtta andra 

bredare styrdokument med tvärgående perspektiv, såsom konventioner och inriktnings-

dokument. Dessa exkluderades från detaljerad analys men användes för att belysa relat-

ionen till de 26 utvalda styrdokumenten. Området berörs alltså av ett relativt stort antal 

nationella styrdokument. Detta indikerar att frågorna i relativt hög utsträckning ”styrs” 

genom denna typ av nationella styrdokument. Samtidigt lyfter endast fyra av de under-

sökta styrdokumenten området psykisk hälsa eller suicidprevention direkt (4) (6) (7) (8). 

Majoriteten berör istället enbart utvalda delar av området som en komponent i styrdo-

kumentets huvudfokus. Exempelvis beskrivs psykisk ohälsa som en förklaringsfaktor till 

varför ungdomar hamnar i kriminalitet. Utfallet bekräftar bilden av psykisk hälsa och 

suicidprevention som komplexa tvärsektoriella frågor – frågor som brett berör samhället 

i stort. 

Statskontoret pekar i sin undersökning av regeringens styrning genom nationella strate-

gier på att denna typ av styrdokument framför allt bör användas för prioriterade frågor. 

Om strategier används för ofta, markerar de inte längre att området är viktigt (9). Detta 

stärker sammantaget bilden av att det finns ett behov av att på nationell nivå konsolidera 

och mer samlat styra området som helhet, exempelvis genom en nationell strategi. Detta 

har även bekräftats tidigare, bland annat i den statliga utredningen ”För att börja med 

något nytt måste man sluta med något gammalt” (10).  



 

Analysresultat 

 

 

Analys av svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention 19 

 

Koppling: Styrdokumenten kopplar an till psykisk hälsa eller suicid-

prevention i olika delar – endast ett fåtal tar ett helhetsgrepp om om-

rådet 

Efter en första genomgång av samtliga styrdokument drogs slutsatsen att de kopplar till 

området psykisk hälsa och suicidprevention på ett eller flera av fyra huvudsakliga sätt: 

1. I totalt sju styrdokument lyfts psykisk hälsa fram inom ramen för problembeskriv-

ningen, exempelvis att psykisk ohälsa utgör en grundorsak till ett problem man vill 

lösa. Detta är exempelvis fallet för styrdokumentet ”Nationell strategi mot våldsbeja-

kande extremism” (strategin mot våldsbejakande extremism) eller i styrdokumentet 

”En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor” (strate-

gin om mäns våld mot kvinnor). I den förstnämnda beskrivs att psykisk ohälsa kan 

vara en anledning till att vissa personer väljer att ansluta sig till våldbejakande miljöer 

och i den andra att psykisk ohälsa i vissa fall kan ligga bakom mäns våldsutövande 

(11) (12). 

2. I sammantaget 17 av de undersökta styrdokumenten inkorporeras perspektivet om 

psykisk hälsa eller suicid i målformuleringar eller motsvarande. Kopplingen betyder 

att ett övergripande mål eller enskilda delmål lyfter aspekter kring psykisk hälsa. 

Detta är exempelvis fallet för styrdokumentet ”Nationell strategi för sexuell och re-

produktiv hälsa (SRHR) – En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa 

i hela befolkningen” (SRHR-strategin) där samtliga mål handlar om en god (sexuell 

och reproduktiv) hälsa. Begreppet ”hälsa” inkluderar såväl fysiska, sociala som psy-

kiska aspekter (13). 

3. I totalt 14 av de identifierade styrdokumenten berörs psykisk hälsa eller suicidpre-

vention inom ramen för föreslagna eller angivna aktiviteter, det vill säga insatser eller 

åtgärder. Detta görs till exempel i den nationella strategin för förstärkt föräldraskaps-

stöd där man som insats inom ett av målområdena lyfter fram behovet av stöd till 

föräldrar med barn som lider av någon typ av (fysisk eller psykisk) funktionsnedsätt-

ning (14).  

4. I elva fall lyfts psykisk hälsa eller suicidprevention som en del av de långsiktiga kon-

sekvenserna av måluppfyllelse. I analyserna bedöms ett styrdokument ha en koppling 

till psykisk hälsa om en konsekvens av ett visst mål som inte explicit rör psykisk hälsa, 

ändå har en uttrycklig påverkan inom området. I exempelvis styrdokumentet ”En 

strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet el-

ler könsuttryck” (HBT-strategin) beskrivs det att kränkande bemötanden, trakasse-

rier, diskriminering, hot om våld och våld är de troligaste orsakerna till den psykiska 

ohälsan bland HBT-personer. Målet om att minska HBT-personers utsatthet för våld, 

diskriminering och andra kränkningar innebär därmed en positiv långsiktig konse-

kvens på den berörda målgruppens psykiska hälsa (15). 

De allra flesta undersökta styrdokumenten kopplar an till psykisk hälsa eller suicidpre-

vention i olika delar samtidigt. Detta gäller bland annat för SRHR-strategin (13). SRHR-

strategin kopplar till området inom ramen för problembeskrivningen, aktiviteterna och 
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målsättningarna (se Figur 4 nedan). Utfallet tydliggör att olika frågor och områden rela-

terar till psykisk hälsa eller suicidprevention på varierande sätt.  

 

Figur 4. Exempel på hur de olika strategierna kopplar an till området psykisk hälsa eller suicidprevention 

Den samlade bilden av de undersökta styrdokumentens koppling till psykisk hälsa eller 

suicidprevention är därmed något splittrad. Intrycket är att det inte finns någon tydlig 

gemensam ansats kring hur frågan ska beröras inom ramen för de olika nationella styr-

dokumenten. Nedan presenteras en sammanfattande översikt över hur samtliga stude-

rade styrdokument kopplar an till området psykisk hälsa eller suicidprevention (Figur 

5). 
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Figur 5. Översikt av hur de undersökta styrdokumenten kopplar an till området psykisk hälsa eller suicidprevention 

Styreffekt: De undersökta styrdokumenten är av olika tyngd och inne-

håller olika styrsignaler 

För att få en bild av de olika styrdokumentens ”tyngd” och vilken typ av styrsignal de kan 

sägas utgöra, genomfördes en analys med fokus på vilket typ av dokument det under-

sökta styrdokumentet är. Samtliga undersökta styrdokument – oavsett format eller typ 

av dokument – har föregåtts av regeringsbeslut och kan därigenom sägas vara likvärdiga 

sett utifrån ett styrningsperspektiv. Samtidigt är bedömningen att ett styrdokument får 

större påverkan i det fall det exempelvis är förankrat med eller beslutat av riksdagen. 

Detta i jämförelse med när regeringen står som ensam avsändare. Att inkludera riksda-

gen på detta sätt innebär för regeringen ett förpliktigande, det vill säga att regeringen 

åtar sig att leva upp till underlagets innehåll. Däremot är exempelvis en proposition till 

riksdagen i sig inte styrande gentemot regeringens myndigheter. Tvärtom måste inne-

hållet i styrdokumentet som stäms av med riksdagen, omvandlas till formella styrsigna-

ler i exempelvis förordningar med instruktion eller årliga regleringsbrev till myndighet-

erna. 

Mot denna bakgrund blir det viktigt att ett styrdokument bygger på en analys av vem 

som ska agera på dess innehåll. I det fall regeringen vill föreslå en lagändring behöver 
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den vända sig till riksdagen. Om styrdokumentet istället riktar sig till statliga myndig-

heter bör den istället utformas och anpassas utifrån detta. 

Även styrdokumentets syfte har betydelse. Om syftet exempelvis är att slå fast en lång-

siktig inriktning eller att förstärka politiken eller motsvarande, kan det anses vara mest 

ändamålsenligt att utforma styrdokumentet som en skrivelse eller proposition som 

stäms av med riksdagen. Om syftet istället är att påverka lokala eller regionala verksam-

heter, alternativt att rikta signaler gentemot myndigheter, bedöms det vara mer lämpligt 

att utforma styrdokumentet i ett mer koncist format, exempelvis en departementspro-

memoria med ett mer broschyrliknande upplägg.  

Styrdokumenten är olika typer av dokument och inga tydliga mönster ses 

Analysen visade att av totalt 26 undersökta styrdokument är fyra stycken propositioner, 

varav en innehåller förslag till ny lagstiftning. Styrdokumenten som utgörs av proposit-

ioner är: ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249)” (de 

folkhälsopolitiska målen), ”Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 

(Prop. 2016/17:188) (funktionshinderpolitiken), ”Framtidens friluftsliv (Prop. 

2009/10:238)” (framtidens friluftsliv) samt ANDTS-strategin  (16) (8) (17) (6). 

I fem fall utgörs styrdokumenten av en skrivelse till riksdagen, vilka inte innehåller för-

slag till riksdagsbeslut, men redovisar regeringens syn på, förhållningssätt till eller arbete 

inom en viss fråga eller område. Dessa är: strategin om mäns våld mot kvinnor, det 

brottsförebyggande programmet, ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk in-

kludering 2012–2032 (Skr. 2011/2012:56)” (strategin om romsk inkludering), ”En god 

arbetsmiljö för framtiden – Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 (Skr 

2020/21:92)” (arbetsmiljöstrategin) samt ”Makt, mål och myndighet – feministisk poli-

tik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10)” (de jämställdhetspolitiska målen) (12) (18) 

(19) (20) (21). Samtliga dessa styrdokument medför i korthet ett förpliktigande för rege-

ringen gentemot riksdagen. 

Tio av de undersökta styrdokumenten utgörs av Regeringskansliets publikationer, exem-

pelvis departementsserien eller promemorior. Exempel på dessa är styrdokumentet 

”Nationell strategi mot HIV/AIDS och vissa andra smittsamma sjukdomar” (strategin 

mot HIV/AIDS) och HBT-strategin (22) (15). 

I tillägg har sju ”övriga dokument” identifierats. I dessa fall utgörs styrdokumenten oftast 

av myndighetspublikationer såsom Socialstyrelsens handlingsplan för patientsäkerhet 

eller underlaget till anhörigstrategin (5) (23). Dessa dokument har föregåtts av ett rege-

ringsuppdrag till den specifika myndigheten. I kategorin övriga dokument ingår också 

”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 – Överenskom-

melse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner” (överenskommelsen inom 

psykisk hälsa) (7). Överenskommelsen kan beskrivas som en egen typ av styrdokument 

som avviker från övriga. I vissa fall är de ”övriga dokument” utformade som mer kortfat-

tade informationsbroschyrer. Karakteristiskt för detta format är framför allt att de är 

mindre omfattande och har en något mer lättillgänglig layout där mer luftig text kombi-

neras med bilder. Den nationella läkemedelsstrategin, ”Vision e-hälsa 2025” samt 

”Nystart för Nollvisionen – Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige” 

(nystart för nollvisionen) har denna typ av upplägg (24) (25) (26). 



 

Analysresultat 

 

 

Analys av svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention 23 

 

Analyser av vem som är huvudsaklig mottagare verkar överlag inte påverka vilken typ av dokument som 

styrdokumenten är 

Som tidigare nämnts kan valet av dokumentstyp påverkas av vem som är huvudsaklig 

mottagare av dokumentet. I enbart ett fåtal av de analyserade styrdokumenten pekas en 

tydlig mottagare ut. I den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet framgår de till-

tänkta mottagarna tydligt, i detta fall olika typer av beslutsfattare på framför allt lokal 

och regional nivå. Handlingsplanen berör även myndigheter, nationella organisationer, 

företrädare för lärosäten, experter och politiker (5). Intrycket är att handlingsplanens 

utformning till stor del är anpassat utifrån de tilltänkta mottagarna. Detta bland annat 

eftersom man i handlingsplanen tydligt adresserar beslutsfattare och huvudmän på nat-

ionell, regional och kommunal nivå. 

Andra exempel där mottagarna av styrdokumentet tydligt lyfts fram är SRHR-strategin 

och ”En nationell strategi för life-science” (life-science-strategin) (13) (27). I ”Tillsam-

mans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program” (det brottsförebyggande 

programmet) framgår att programmet riktar sig brett till olika samhällsaktörer såsom 

myndigheter, näringslivet, regioner och kommuner samt det civila samhället (18). Värt 

att notera är att trots att styrdokumentet till delar vänder sig till olika samhällsaktörer är 

programmet utformat som en skrivelse som i första hand går till riksdagen. Samtidigt 

har man tagit fram en mer kondenserad version som är publicerad i ett broschyrliknande 

format – ett format som är mer ändamålsenligt för kommunikationen med de utpekade 

mottagarna (28).  

 

Figur 6. Exempel på styrdokument i relation till (angiven) mottagare 

Sammanfattningsvis varierar bilden av hur tydligt man i styrdokumenten pekar ut den 

tilltänkta mottagaren, samt i vilken mån man anpassat styrdokumentet – sett till doku-

mentstyp – utifrån vilken instans eller aktör man vänder sig till.  

Syftet verkar inte fullt ut förklara varför vissa styrdokument är en viss dokumentstyp 

Ytterligare en central aspekt som kan påverka styrdokumentets utformning är dess syfte. 

Ett nationellt styrdokument kan ha olika syften men oavsett vilket syfte det aktuella styr-

dokumentet har är det viktigt att detta tydliggörs (9). Exempel på syften kan vara att 
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tydliggöra och konsolidera politiken inom ett visst område, att forma och utveckla poli-

tiken, att höja statusen inom ett visst område, att kommunicera och övertyga eller ge 

vägledning till olika aktörer alternativt att markera att politiken är långsiktig. Likt för 

mottagare kan det vara värdefullt att välja en dokumenttyp som är anpassad till styrdo-

kumentets syfte, exempelvis att slå fast en långsiktig inriktning för ett politikområde. 

I ett flertal fall av de undersökta styrdokumenten framgår syftet tydligt. Syftesbeskriv-

ningarna varierar samtidigt på flera olika sätt. I åtta av de undersökta styrdokumenten, 

exempelvis ”Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation” 

(segregationsstrategin), ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott: Nationell plan mot ras-

ism, liknande former av fientlighet och hatbrott” (den nationella planen mot rasism) 

samt funktionshinderpolitiken, beskrivs syftet som att peka ut eller ange regeringens in-

riktning eller mål för området (29) (30) (8). Av dessa åtta är två propositioner och två 

skrivelser. Det verkar med andra ord inte finnas någon tydlig konsekvent ansats kring 

när det anses lämpligt att förankra den valda inriktningen med riksdagen (se översikt i 

Figur 7). Statskontoret påpekar i sin rapport att vissa nationella strategier utformas som 

en proposition respektive skrivelse eftersom det skapar förutsättningar för långsiktighet. 

Detta innebär att den politiska inriktningen som redovisas i strategin eller motsvarande, 

kan ligga fast även efter den aktuella mandatperioden (9). Det är med andra ord möjligt 

att regeringen gjort olika avvägningar kring behov av långsiktighet för de olika under-

sökta nationella styrdokumenten som syftar till att redovisa politikens riktning i några 

fall.  

I några styrdokument uppges syftet vara att uppnå den övergripande visionen eller må-

len för området, exempelvis i den nationella läkemedelsstrategin, där det beskrivs att 

strategin kommer göra den långsiktiga vision uppnåbar (24). Andra syften som framgår 

är att de ska bidra till att förbättra omständigheterna för den aktuella målgruppen, ex-

empelvis i den nationella demensstrategin eller HBT-strategin (4) (15). 

Vissa syftesformuleringar rör förbättrade insatser eller utveckling av olika insatsers kva-

litet. Denna typ av syftesbeskrivningar ses bland annat i den nationella handlingsplanen 

för patientsäkerhet (5). I något fall formuleras syftet som att styrdokumentet innebär en 

förstärkning av politiken, till exempel i strategin om romsk inkludering (19). Ett liknande 

tema ses i strategin om mäns våld mot kvinnor där syftet bland annat uppges vara att 

bidra till att det jämställdhetspolitiska delmålet om samma ämne ska uppnås (12). 

Andra syften berör förbättrade förutsättningar för önskade utfall. Detta gäller exempel-

vis för reformprogrammet 2020 och det brottsförebyggande programmet (31) (18). I 

vissa fall – exempelvis i SRHR-strategin och strategin mot HIV/AIDS – har en tydlig 

redogörelse av styrdokumentets syfte inte kunnat identifierats (13) (22). I vissa fall redo-

visas ett syfte, men inte i det aktuella dokumentet. Detta gäller exempelvis för de folk-

hälsopolitiska målen vars syfte presenteras på Folkhälsomyndighetens hemsida (16) 

(32). Sammanfattningsvis ligger några av syftesbeskrivningarna i linje med Statskon-

torets observationer, exempelvis vad gäller att markera långsiktighet, att forma och ut-

veckla politiken samt att ge vägledning till olika aktörer.  
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Figur 7. Sammanställning typ av styrdokument i relation till det angivna syftet 

Sammantaget går det inte att utröna något tydligt mönster kring val av typ av styrdoku-

ment sett till dokumentets syfte. I korthet ligger utformningen i linje med syftesbeskriv-

ningen i några fall, i andra fall inte. Det framgår med andra ord inte alltid tydligt vilka 

motiv som ligger bakom varför vissa styrdokument utgörs av propositioner, skrivelser, 

en departementspromemoria eller har ett mer broschyrliknande format.  

Innehåll: Styrdokumenten berör olika aspekter av psykisk hälsa eller 

suicidprevention 

När psykisk hälsa berörs inom styrdokumentens problembeskrivning är det fram-

för allt som en orsak till olika former av kriminalitet 

Som tidigare nämnts är det några undersökta styrdokument som tydligt kopplar an till 

området psykisk hälsa eller suicidprevention inom sin problembeskrivning. Problembe-

skrivningen ramar i korthet in och underbygger det man vill att styrdokumentet ska bi-

dra till att lösa, och i vissa fall lyfts psykisk ohälsa som en förklaring till varför ett visst 

problem eller utmaning uppstår. Totalt sju undersökta dokument lyfter fram psykisk 

hälsa inom ramen för problembeskrivningen (se Tabell 1). I fem av dessa sju pekar man 
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på psykisk ohälsa som en förklaring till olika former av kriminalitet. Det lyfts bland annat 

fram som en orsak till mäns våld mot kvinnor, till brottslighet i allmänhet eller till varför 

vissa individer ansluter sig till våldsbejakande extremism (18) (12) (11). I de två andra 

styrdokumenten där man lyfter psykisk hälsa i problembeskrivningen är detta genom att 

peka på att psykisk ohälsa kan leda till annan ohälsa (SRHR-strategin (13)) och att be-

lastande livssituationer kan påverka den psykiska hälsan (underlaget till en kommande 

anhörigstrategin (23)).  

Psykisk ohälsa leder till 

kriminalitet 

Psykisk ohälsa leder till 

annan ohälsa 

Belastande livssituationer 

kan påverka den psykisk 

hälsan 

• Psykisk ohälsa är en orsak till 

varför män begår våld mot 

kvinnor (Strategin om mäns 

våld mot kvinnor) 

• Kvinnor med psykisk ohälsa kan 

vara mer våldsutsatta än andra 

(De jämställdhetspolitiska 

målen) 

• Psykisk ohälsa är en orsak till 

varför människor begår brott 

(Det brottsförebyggande 

programmet) 

• Psykisk ohälsa leder till 

segregation eller påverkar 

utsatta områden eftersom det 

leder till att kriminella 

strukturer får fäste 

(Segregationsstrategin) 

• Psykisk ohälsa är en anledning 

till varför människor ansluter 

sig till våldsbejakande 

extremism (Strategin mot 

våldsbejakande extremism) 

 

• Psykisk ohälsa kan leda 

till försämrad sexuell 

och reproduktiv hälsa 

(SRHR-strategin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Att vårda en nära anhörig 

kan innebära en påfrestning 

för den psykiska hälsan 

(Underlaget till 

anhörigstrategin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Sammanställning och kategorisering av koppling till psykisk hälsa i problembeskrivningar 

Flera mål lyfter fram ett främjande och förebyggande perspektiv men berör inte 

lika tydligt vikten av att tidigt identifiera grupper med psykisk ohälsa 

Samtliga identifierade styrdokument som i målen kopplar an till området psykisk hälsa 

eller suicidprevention, har analyserats utifrån om målen har fokus på främjande, före-

byggande, identifiering eller diagnosticering, behandling av eller återhämtning från 

psykisk ohälsa (se Figur 8). Analysen bygger på en bedömning av vilka aspekter som in-

kluderas i målformuleringen såväl direkt som indirekt. Handlar exempelvis målet om att 
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främja hälsan hos befolkningen eller olika grupper? Berör målet en förbättrad vård och 

omsorg för grupper med vissa typer av tillstånd eller diagnoser etcetera?  

 

Figur 8. Illustration över dimensioner som målen analyserats utifrån 

Majoriteten av målen med koppling till psykisk hälsa eller suicidprevention har ett främ-

jande eller förebyggande fokus. De betonar uttryckligen eller mer indirekt att målsätt-

ningen är att främja en god (psykisk) hälsa eller att förebygga olika former av (psykisk) 

ohälsa. Flera av målen kombinerar även olika perspektiv, exempelvis främjande, före-

byggande och behandlande parallellt. På en övergripande nivå så är fokus på diagnosti-

cering eller identifiering minst vanligt förekommande. Även fokus på återhämtning, det 

vill säga mål som exempelvis kan röra ansträngningar kopplat till livslångt stöd till per-

soner med kroniska psykiatriska tillstånd, är mindre vanligt förekommande. Samman-

fattningsvis ligger den övergripande tonvikten på det främjande och förebyggande per-

spektivet. Utfallet kan sättas i relation till anvisningarna i regeringsuppdraget om att den 

kommande strategin för psykisk hälsa särskilt ska fokusera på det främjande och före-

byggande arbetet i alla sektorer och på alla samhällsnivåer (2). För exempel på målfor-

muleringar inom respektive perspektiv se Figur 9. 
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Figur 9. Exempel på mål per respektive fokus 
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Målen har också analyserats utifrån om de täcker breda eller smalare grupper. Med bred 

ansats avses om de berör en hel population, såsom hela befolkningen eller alla barn och 

unga (universell ansats). De kan även vara inriktade på grupper med risk för psykisk 

ohälsa, till exempel våldsutsatta eller HBTQ-personer (selektiv ansats). Därutöver kan 

de även fokusera på individer eller grupper med bekräftad problematik (indikativ an-

sats). Exempel på det senare är när målen berör grupper såsom personer med psykia-

triska tillstånd såsom neuropsykiatriska diagnoser eller demens. Den samlade analysen 

visar att flera mål täcker in såväl en universell, selektiv som indikativ ansats parallellt, 

med en viss tonvikt för det universella perspektivet (se Figur 10). Flertalet mål riktar sig 

alltså till samtliga individer i en population, vilket ligger i linje med målens övergripande 

tonvikt på det främjande perspektivet.  

 

Figur 10. Översikt av målens fokus 

Att de främjande och förebyggande perspektiven är prioriterade av regeringen framgår 

av det aktuella regeringsuppdraget. Detta betonar att dessa perspektiv ska beaktas sär-

skilt i arbetet med att ta fram underlag till en nationell strategi för psykisk hälsa och 

suicidprevention (2).  

Olika dimensioner av psykisk hälsa berörs i de undersökta dokumenten och be-

greppsanvändningen är inte genomgående stringent 

De undersökta styrdokumenten med koppling till det aktuella området lyfter fram och 

belyser olika dimensioner av psykisk hälsa. Flera styrdokument betonar endast psykisk 

hälsa eller hälsa i en bred bemärkelse. Exempel på styrdokument som anlägger denna 

typ av breda ansats är strategin mot HIV/AIDS, föräldraskapsstrategin och den nation-

ella läkemedelsstrategin. I dessa fall är det något oklart vad som avses med psykisk hälsa, 

det vill säga om fokuset framför är att öka det psykiska välbefinnandet hos vissa grupper 

eller om det handlar om att minska, lindra eller behandla vissa typer av psykiska besvär 

eller psykiatriska tillstånd (22) (14) (24). 

I flera styrdokument betonas, utöver de bredare begreppen psykisk hälsa respektive psy-

kisk ohälsa, emellertid mer specifika delar. Välbefinnande eller olika typer av psykiska 

besvär och psykiatriska tillstånd lyfts då fram. Riskbruk, psykiska påfrestningar respek-

tive demens, depression och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är några exempel på 

detta. I vissa fall har de olika dokumenten ett gemensamt fokus. Till exempel lyfter sex 

av styrdokumenten uttryckligen fram välbefinnande. Även missbruk lyfts i sex styrdoku-

ment. Stress lyfts fram i tre av styrdokumenten och neuropsykiatrisk diagnos förekom-

mer i tre dokument. Sex av styrdokumenten lyfter uttryckligen fram suicid.  
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Genomgången av vilka dimensioner av psykisk hälsa styrdokumenten lyfter fram, visar 

att begreppsanvändningen ibland är otydlig och inkonsekvent. Exempelvis saknas i vissa 

fall relevanta definitioner kring vissa centrala begrepp helt och hållet. I funktionshinder-

politiken definieras exempelvis inte funktionsnedsättning. Det framkommer emellertid 

mellan raderna att begreppet omfattar såväl psykisk som fysisk funktionsnedsättning, 

men det är otydligt vilka specifika psykiatriska tillstånd som ingår (8). I andra styrdoku-

ment används olika begrepp för att beskriva likartade fenomen eller tillstånd. I exempel-

vis arbetsmiljöstrategin används begreppet ”friskhet”, vilket kan antas vara synonymt 

eller närbesläktat med begreppen ”hälsa” eller ”välbefinnande” som används i andra do-

kument. I segregationsstrategin lyfts ”psykiska reaktioner” fram, vilket möjligen kan 

jämföras med ”psykiska besvär” (29). ”Psykisk stimulans” nämns i framtidens friluftsliv, 

men det är svårt att uttolka vad detta innebär (17). 

Samtidigt finns vissa goda exempel på när använda begrepp definieras tydligt. I den nat-

ionella överenskommelsen inom psykisk hälsa – som i sin helhet kopplar an till psykisk 

hälsa och suicidprevention – redovisas och definieras centrala begrepp som rör området. 

Här definieras exempelvis ”psykisk hälsa”, ”psykisk ohälsa”, ”psykiska besvär” och ”psy-

kiatriska tillstånd” – något som gör det tydligt vad som avses och vilka som berörs om 

styrdokumentets innehåll  (7).  

Sammanfattningsvis visar genomgången att styrdokumenten belyser flera olika dimens-

ioner av psykisk hälsa. I vissa fall berörs perspektivet endast brett, och i andra fall be-

handlas mer specifika delar. Här ses även viss samstämmighet, det vill säga vissa begrepp 

återkommer i flera olika dokument. Samtidigt framgår det tydligt att begreppsanvänd-

ningen inom området inte är fullständigt konsekvent. Olika begrepp förekommer och 

tydliga definitioner inkluderas inte genomgående. Mot denna bakgrund är det oklart om 

regeringen har en fullständig gemensam och tydlig bild av vad området består av, vilka 

definitioner som bör användas och vilka dimensioner av psykisk hälsa som generellt bör 

lyftas fram i nationella styrdokument. I Figur 11 återfinns en sammanställning över be-

greppsanvändningen i de analyserade styrdokumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analysresultat 

 

 

Analys av svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention 31 

 

Figur 11. Begreppsanvändning inom området psykisk hälsa 
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Styrdokumenten som i sin helhet styr området psykisk hälsa eller suicidprevent-

ion har överlag disparata fokus 

Majoriteten av de undersökta styrdokumenten fokuserar inte i huvudsak på psykisk 

hälsa eller suicidprevention. Istället är fokus på andra aspekter såsom jämställdhet, seg-

regation eller läkemedel. På grund av detta är det svårt att få en tydlig bild av vad inom 

området psykisk hälsa de faktiskt berör och därmed styr. I korthet avspeglar målformu-

leringar, prioriteringar, aktiviteter etcetera många gånger framför allt styrdokumentets 

huvudsakliga tematiska fokus. 

Totalt fyra styrdokument berör mer i sin helhet psykisk hälsa eller suicidprevention. 

Dessa är: den nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa, demensstrategin, funkt-

ionshinderpolitiken och ANDTS-strategin. Dessa kan därmed ge en tydligare helhetsbild 

kring vilka olika perspektiv som präglar styrningen av området. 

Den nationella överenskommelsen är det styrdokumentet som tydligast berör området 

psykisk hälsa och suicidprevention i stort, och som tar ett helhetsgrepp kring många cen-

trala aspekter. I överenskommelsen betonas vikten av såväl främjande, förebyggande 

som identifierande eller diagnosticerande, behandlande och återhämtande perspektiv – 

vilket även framkommer av dokumentets olika delar (se en sammanfattning av överens-

kommelsen nedan). Överenskommelsen har ett fokus på att förbättra olika vård-, om-

sorgs- och stödinsatser. Detta både för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa 

och suicid, i rätt tid fånga upp och tillhandahålla ändamålsenligt stöd till grupper med 

psykiska besvär samt förbättra specialiserad vård till grupper med komplex psykiatrisk 

samsjuklighet. En lång rad olika mål- och riskgrupper lyfts här fram, exempelvis äldre, 

barn och unga, våldsutsatta, asylsökande och individer med vissa psykiatriska tillstånd. 

Man lyfter också tydligt fram behovet av att utveckla samverkan mellan olika aktörer, 

exempelvis vård- och omsorgsgivare. Detta för att säkerställa ändamålsenligt stöd som 

utgår från individens behov (7).  

Demensstrategin som också mer i sin helhet fokuserar på området psykisk hälsa, bland 

annat eftersom demens är ett psykiatriskt tillstånd, betonar snarare områden och insat-

ser som syftar till att säkerställa att personer med demenssjukdom får en adekvat och 

ändamålsenlig vård och omsorg av god kvalitet. Även om det förebyggande perspektivet 

i viss mån lyfts i strategin, ligger tonvikten på en god behandling och återhämtning. Både 

värdet av tillgång till adekvat kompetens och vikten av samverkan mellan olika aktörer, 

betonas. Detta i likhet med den nationella överenskommelsen. Demensstrategin hänvi-

sar till målet för regeringens politik inom området vård och omsorg om personer med 

demenssjukdom, som bland annat tar fasta på att personer med demenssjukdom ska 

kunna ha samma livsvillkor, möjligheter och rättigheter som personer som inte har de-

menssjukdom. Strategin präglas därmed av ett tydligt rättighets- och jämlikhetsperspek-

tiv (4). Överenskommelsen och demensstrategin har sammantaget tydliga överlapp. 

Detta inte minst då båda dokumenten lyfter fram gruppen äldre med behov av olika for-

mer av stöd, och där samverkan krävs mellan olika aktörer och relevant kompetens be-

hövs.  

Funktionshinderpolitiken kopplar också an till området psykisk hälsa i sin helhet. Denna 

har emellertid en bredare ansats jämfört med de två föregående nämnda styrdokumen-

ten. Detta i meningen att den uttryckligen knyter an till ett flertal andra politikområden 
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och sektorer såsom transport, arbetsmarknad och utbildning. Styrdokumentet belyser 

olika perspektiv: främjande, förebyggande, diagnosticerande, behandlande och åter-

hämtande. Den har dock inte någon tydlig betoning på något av dessa. Funktionshinder-

politiken liknar samtidigt demensstrategin i mening att den på liknande sätt tydligt fo-

kuserar på och genomsyras av ett rättighets- och jämlikhetsperspektiv, exempelvis ge-

nom det övergripande (nationella målet).  

”Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delak-

tighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra 

till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas”” 

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken 

Utmärkande för funktionshinderpolitiken är att den utgör en bred ram kring förutsätt-

ningar, möjligheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Detta sna-

rare än att belysa och fokusera på funktionsnedsättningen i sig (8).  

ANDTS-strategin, som likt demensstrategin i relativt hög utsträckning fokuserar på sär-

skilda psykiatriska tillstånd (missbruk och beroende), fokuserar övergripande på att 

skydda olika grupper från negativa effekter av att vara direkt eller indirekt utsatt för risk-

bruk, missbruk och beroende. Ett av de långsiktiga målen handlar exempelvis om att 

skydda barn och unga från skadliga effekter, ett annat om att antalet personer dör som 

en följd av sitt eget eller någon annans bruk ska minska. Strategin har mot denna bak-

grund ett tydligt förebyggande fokus. Samtidigt behandlas aspekter som tydligt rör in-

satser till grupper med komplexa behov, till exempel personer som ges assisterad läke-

medelsbehandling vid opiatberoende. ANDTS berör tydligt vissa avgränsade tillstånd, 

framför allt missbruk- och beroende (6).  

Sammanfattningsvis finns det påtagliga beröringspunkter mellan de undersökta styrdo-

kumenten berör området. Samtidigt fokuserar de delvis på, och lägger tonvikt på olika 

aspekter. Genomgången bekräftar därmed att de befintliga nationella styrdokumenten 

ger ett relativt disparat intryck. De upplevs snarast vara separata, men med vissa över-

lapp.  
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Sammanfattning av överenskommelsen inom psykisk hälsa 

Bakgrund:  
Svensk hälso- och sjukvård håller generellt en god kvalitet i ett internationellt perspek-
tiv. Samtidigt står den inför utmaningar, bland annat kopplat till den pågående pande-
min, demografiska förändringar och strukturella skillnader. Utmaningarna ställer i 
korthet krav på vården om att denna måste utvecklas och förändras. Både samhället och 
vården har exempelvis en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
Sjukvården behöver effektiviseras och ställas om, bland annat till en nära vård parallellt 
med att vissa delar av den högspecialiserade vården utvecklas.  

Överenskommelsens syfte: 
1. Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlings-

planer som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser 
2. Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån 

bästa tillgängliga kunskap 
3. Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade 

insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten 
i vården för de som redan har drabbats 

Överenskommelsens inriktning och innehållsmässiga fokus: 
Överenskommelsen innehåller totalt sju fokusområden, vilka i vissa fall definieras som 
mål och i andra fall som aktiviteter:  

Fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner 
samt vård av hög kvalitet där patienterna finns – mobila lösningar 

• Regionala utvecklingsplaner har tagits fram inom ramen för tidigare överens-
kommelser, och ett antal områden återkommer i dessa och insatser har initie-
rats från dessa, exempelvis insatser till barn och unga, personer med samsjuk-
lighet, förbättrad tillgänglighet till första linjen och specialist, gemensamt sui-
cidpreventivt arbete samt samordning och samverkan.  

• Insatser för minskat behov av tvång samt inom rättspsykiatrin har också bedri-
vits. Detta genom att erbjuda effektiv behandling, god omvårdnad och kontinui-
tet kan tvångsvård och tvångsåtgärder minska.  

• Sjukvårdens strukturer behöver förändras i och med omställning till nära vård 
och primärvården har här en viktig roll. Den behöver bland annat kunna före-
bygga svårare ohälsa, sjukskrivningar och suicid. Detta inkluderar även habilite-
rande och rehabiliterande åtgärder och kunskap om hur man kan stärka hälsan 
hos personer med lindrig och medelsvår psykisk hälsa.  

• Integrerade verksamheter och arbetssätt där patientens mångfacetterade behov 
av vård och sociala insatser kan ske parallellt behövs och mobila lösningar är ett 
led i att utveckla tillgängligheten till akutpsykiatriska bedömningar och omhän-
dertagande utanför sjukhuset. 

• Kommunen kommer också få en viktigare roll i och med omställningen till nära 
vård. Både yngre och äldre drabbas av psykiska besvär och psykiatriska till-
stånd, och dessa grupper behöver tillgång till ändamålsenlig vård. Bland perso-
ner med varaktiga kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser hade en hög andel 
psykisk ohälsa 2016, och risken för suicid är hög bland äldre män (85 år och 
äldre). Personalen i den kommunala hälso- och sjukvården behöver därför ha 
kunskap om förebyggande insatser på psykisk ohälsa hos äldre.  

• Andra viktiga delar av förbyggande arbete är identifiera och förebygga våldsut-
satthet, samt somatisk sjukdom hos personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar.  
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• Samordning och samverkan mellan olika delar – specialiserad psykiatri, pri-
märvård, kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst kommer bli allt vikti-
gare, särskilt för att tillgodose behov hos personer med kroniska sjukdomar.  

• Skolan, sjukvården och socialtjänsten är särskilt när det gäller att främja före-
bygga, behandla och stödja barn och unga. 

Insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, främja psykisk 
hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga 

• Barn och unga är överlag drabbade av olika former av psykisk ohälsa 

• Tillgängligheten för BUP har länge varit en prioriterad fråga, och trots insatser 
och förbättringsåtgärder har denna försämrats. Här behövs ytterligare fokus 
och arbete 

• Tillgängligheten inom första linjens vård behöver också stärkas, exempelvis 
med fokus på ungdomsmottagningarna eller primärvården 

• Digital vård är en del av utökad tillgänglighet och utvecklingsarbete ska ske; 
även tillgänglighet i meningen anpassad vård, exempelvis utifrån fysiska förut-
sättningar  

• Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med 
samsjuklighet ska bedrivas 

• personer med samsjuklighet har behov av vård och omsorg från olika vård- och 
omsorgsgivare, och här behövs samverkan och samordning. Insatser har bedri-
vits med fokus på intensifiering av användning av SIP 

• Fortsatta satsningar på samverkan, och personer med samsjuklighet och miss-
bruk och beroende är en särskilt prioriterad grupp 

En god vård och omsorg som är effektiv och säker, utgår från individen 
behov och är baserad på bästa tillgängliga kunskap 

• Kunskapsstyrningssystemets etablering har inneburit ett systematiskt kun-
skapsutvecklande och stödjande arbete med fokus på vissa särskilda grupper 
med psykisk ohälsa (olika psykiatriska tillstånd) 

• I överenskommelsen ingår att satsning om att förbättra kommunernas förut-
sättningar att bedriva en kunskapsbaserad vård och omsorg  

• Regionerna arbetar vidare inom ramen för patientsäkerhet – som bidrar till det 
suicidförebyggande arbetet 

Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen – 
en mer personcentrerad vård och omsorg 

• Systematisk patient och brukarmedverkan är central för att säkerställa god kva-
litet och utveckling av vården. Det behövs förstärkta satsningar på stödja sam-
verkan mellan kommuner, regioner, patient- och brukarorganisationer samt in-
tressegrupper  

• Arbete behövs för att säkerställa att patient-, brukar- och anhörigorganisation-
ernas kompetens kontinuerligt används i utvecklingsarbete 

Ett stärkt suicidpreventivt arbete 

• Det suicidpreventiva arbetet på lokal och regional nivå måste förstärkas och det 
finns bland annat behov av samverkan i det befolkningsinriktade preventiva ar-
betet 

• Kunskap om effektiva arbetssätt inom suicidprevention behövs, stärkt stöd till 
anhöriga och en ökad samverkan med civilsamhällesorganisationer 

En förstärkt psykiatrisk traumavård 

• Vissa grupper har särskilda behov av psykiatrisk traumavård, exempelvis asyl-
sökande barn, unga och vuxna; personer utsatta för våld, trauma, och behovet 
av denna typ av vård har aktualiserats i och med Covid-19-pandemin 

• Tidiga insatser för krishantering och traumabehandling är särskilt viktigt 
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Målformuleringarna är i många fall övergripande men vissa mer konkreta exem-

pel har identifierats 

Ett mål ska helst vara avgränsat, tydligt och beskriva ett önskat framtida tillstånd. Detta 

för att vara vägledande kring vad som ska uppnås, bidra till önskade resultat och vara 

möjliga att följa upp. I det fall ett övergripande mål har formulerats, vilket ibland kan 

vara motiverat inom ramen för nationella styrdokument som anlägger en bred inriktning 

för politiken, kan det vara värdefullt att komplettera med mer nedbrutna delmål. Detta i 

syfte att klargöra vilka olika delområden som är prioriterade (33) (34) (35). I flera av de 

undersökta styrdokumenten är målformuleringarna övergripande. Dessa mål kan besk-

rivas som breda, det vill säga de inte är avgränsade eller konkreta. Inte heller beskriver 

de ett förändrat tillstånd, det vill säga de anger inte en önskad riktning vilket också för-

svårar uppföljning. 

Exempel på mer tydliga målformuleringar har också identifierats i några undersökta 

styrdokument. Dessa mål är mer avgränsade och konkreta, och beskriver i vissa fall även 

ett önskvärt förändrat tillstånd. Nedan lyfts sex specifika exempel på olika typer av mål-

formuleringar som identifierats i de undersökta styrdokumenten fram (se Figur 12 ne-

dan).  

 

Figur 12. Exempel på olika typer av målformuleringar i de undersökta styrdokumenten 

Målen fokuserar framför allt på förbättrade processer eller resultat 

Mål kan vara inriktade på att uppnå ett visst resultat, att förbättra vissa processer eller 

att förstärka olika typer av resurser (33). I de undersökta styrdokumenten är de identifi-

erade målen som rör området psykisk hälsa eller suicid, framför allt inriktade på resultat 

eller processer. Resultatmål innebär i korthet mål som fokuserar på att åstadkomma 

vissa typer av kort- eller långsiktiga resultat, exempelvis att bidra till en god psykisk hälsa 

hos befolkningen eller vissa grupper. När det kommer till processer handlar det oftast 
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om att förbättra processer inom systemet som möter personer med eller risk för psykisk 

ohälsa, exempelvis inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Endast en begränsad 

andel av de identifierade målen rör behovet av förstärkta resurser (strukturmål) exem-

pelvis personal eller ekonomiska medel. Exempel på struktur-, process- respektive resul-

tatmål återfinns i Figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Exempel på måltyper; struktur-, process, - eller resultatmål 

Det finns styrdokument med komplexa målhierarkier och andra med mer över-

skådliga  

Målhierarkier kan se ut på olika sätt, men de bör vara tydliga och logiska. De olika de-

larna såsom vision, mål, prioriteringar och aktiviteter bör hänga ihop på ett tydligt sätt. 

Annars finns det risk för gap mellan exempelvis aktiviteter och önskade utfall, vilket för-

svårar uppföljning samt måluppfyllelseanalys (9) (33) (36) (34). 

I de undersökta styrdokumenten ses olika typer av målhierarkier. Vissa är enklare och 

mer överskådliga. Andra är istället mer intrikata och har flera nivåer. Denna observation 

ligger i linje med Statskontorets bild att nationella strategier har en mer eller mindre 

komplex indelning i fokusområden, strategiområden eller ”pelare” (9). 

Den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet kan exempelvis beskrivas som rela-

tivt komplex. Den består först och främst av en vision och ett mål. Därefter redovisas fem 

fokusområden. Inom ramen för respektive fokusområde listas olika ”mål” (i planen be-

skrivet som vad det aktuella fokusområdet syftar till att uppnå). Därutöver beskrivs åt-

gärder på lokal och regional nivå respektive nationellt. Även grundläggande förutsätt-

ningar redovisas, och dessa kopplas inte tydligt samman med övriga delar i målhierarkin 

(5). Den nationella strategin mot HIV/AIDS och vissa andra smittsamma sjukdomar har 

istället en mer avgränsad målhierarki. Dokumentet innehåller ett övergripande mål och 

tre delmål. Vidare listas utgångspunkter och inriktning som ligger till grund för styrdo-

kumentet i sin helhet (22). Fyra olika exempel på olika komplexa målhierarkier visas i 

Figur 14 nedan.  

Sammanfattningsvis underlättar det för mottagaren att förstå kopplingen mellan olika 

aktiviteter och mål när målhierarkin är överskådlig. Samtidigt kan sannolikt en alltför 

radikal förenkling av ett komplext område innebära att centrala aspekter går förlorade. 

Detta synliggör sammantaget vikten av en noggrann och genomtänkt ansats vid framta-

gandet av en målhierarki inom ramen för ett nationellt styrdokument.  
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Figur 14. Exempel på olika målhierarkier 
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En lång rad målgrupper lyfts fram i de undersökta styrdokumenten – de vanligaste 

kategorierna är barn- och unga, utsatta och personer med psykiatriska tillstånd 

De undersökta styrdokumenten lyfter, inom ramen för perspektivet psykisk hälsa och 

suicidprevention, fram en lång rad olika mål- eller riskgrupper. Totalt har närmare 90 

unika grupper identifierats. Många gånger återkommer samma eller likartade grupper 

fast med olika benämningar. Ett exempel på detta är barn och unga med risk för att 

hamna i kriminalitet vilket kan jämföras med gruppen ungdomar med normbrytande 

beteende. Det finns med andra ord i vissa fall ett överlapp mellan de unika mål- eller 

riskgrupper som lyfts fram i styrdokumenten. En tänkbar nackdel med detta angrepps-

sätt är att olika aktörer som berörs av samma eller närbesläktade frågor använder olika 

definitioner och begrepp för att beskriva samma grupp och problem. 

I några fall pekas olika grupper ut på en mer övergripande nivå såsom barn och unga, 

kvinnor eller pojkar. Detta breda perspektiv kombineras ofta i styrdokumentet med en 

mer konkret ansats och olika subgrupper pekas ofta ut, exempelvis inom gruppen barn 

och unga respektive romer. Ett exempel är när man specifikt lyfter romska kvinnor för 

att i ett nästa steg peka på romska kvinnor som utsätts för våld. Detta angreppssätt, det 

vill säga att specificera enskilda subgrupper, bidrar till att den samlade listan över iden-

tifierade målgrupper blir förhållandevis lång. Risken med en allt för omfattande lista 

över risk- eller målgrupper är att det förlorar sitt syfte, och grupper som anses vara pri-

oriterade trängs undan av andra grupper. Detta synliggör vikten av att fokusera sitt urval 

av mål- eller riskgrupper och aktivt prioritera mellan olika grupper; detta till skillnad 

från att lyfta fram alla. I Figur 15 visas exempel på hur nedbrytning i subgrupper kan se 

ut.  

 

Figur 15. Exempel på nedbrytning av målgrupper i analyserade styrdokument 
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Det är möjligt att kategorisera de olika grupperna på en övergripande nivå. Detta för att 

utröna vilken eller vilka grupper som lyfts fram i störst utsträckning. Den vanligast före-

kommande kategorin är barn och unga. Här nämns ett flertal olika subgrupper, exem-

pelvis barn och unga som anhöriga eller barn med funktionsnedsättning. Att barn- och 

unga ofta pekas ut, kan sättas i relation till formuleringarna i regeringsuppdraget om att 

arbetet med den kommande strategin ska ta särskilt hänsyn till riskgrupper såsom barn 

och unga (2). En annan vanligt förekommande kategori är grupper som på olika sätt kan 

anses vara utsatta. Inom denna kategori ryms till exempel personer som är utsatta för 

våld och/eller sexuella övergrepp eller som är långtidssjukskrivna. Den tredje vanligaste 

kategorin är personer med psykiatriska tillstånd. Övriga identifierade målgrupper kan 

delas in i kategorierna kön, HBTQ, minoriteter, utländsk bakgrund eller övrigt. Antalet 

målgrupper i dessa kategorier är emellertid inte lika vanligt förekommande som för de 

tre förstnämnda. En fullständig översikt över de identifierade målgrupperna återfinns i 

appendix (se Tabell 10). 

I den genomförda internationella utblicken med fokus på andra länders och internation-

ella organisationers styrdokument för psykisk hälsa eller suicidprevention, kunde ett lik-

nande mönster ses. Analyser av målgrupper visade bland annat att barn- och unga lyftes 

i samtliga undersökta styrdokument (3).  

Vissa mål- och riskgrupper lyfts inte inom ramen för mål eller aktiviteter 

De allra flesta undersökta styrdokumenten inleds med någon form av övergripande in-

troduktion. Introduktionen följs i regel av en nuläges- och problembeskrivning med fo-

kus på rådande utmaningar och behov. I vissa fall lyfts även särskilda mål- och riskgrup-

per fram redan i styrdokumentets inledande delar, exempelvis i den nationella SRHR-

strategin och i den nationella strategin mot HIV/AIDS (13) (22). I några fall kan vissa 

skillnader ses mellan de målgrupper som nämns i inledningen och de grupper som be-

rörs av de målsättningar eller aktiviteter som lyfts fram i styrdokumentet. Exempelvis 

lyfts samer och andra nationella minoriteter fram i den nationella överenskommelsen 

inom psykisk hälsa. Det beskrivs att nationella minoriteter generellt sett har en sämre 

hälsa (inklusive psykisk hälsa) jämfört med befolkningen i stort. Vid analys av styrdoku-

mentets mål och aktiviteter lyfts emellertid inte nationella minoriteter som en specifik 

målgrupp (7). Samma observation kan även göras i styrdokumentet för de folkhälsopo-

litiska målen. Även här beskrivs samer som en särskilt utsatt grupp, men lyfts inte fram 

inom ramen för mål eller aktiviteter (16). Ett annat exempel återfinns i föräldraskaps-

strategin där föräldrar som själva lider av någon form av funktionsnedsättning inled-

ningsvis beskrivs som en grupp med särskilda och omfattande behov. Samtidigt saknas 

mål och aktiviteter som särskilt berör eller behandlar denna grupp (14). En tänkbar för-

klaring till upplägget är att de inledande delarna generellt är en bred beskrivning av om-

rådet och nuläget, och att grupper som här lyfts fram är en del av denna. Samtidigt är det 

svårt att som mottagare förstå syftet till att inledningsvis peka ut grupper som inte berörs 

av mål, prioriteringar eller aktiviteter.  

Observationer kring att styrdokument mer allmänt lyfter fram olika risk- eller målgrup-

per, som sedan inte berörs av styrdokumentets mål, prioriteringar eller aktiviteter, gjor-

des även inom ramen för den genomförda internationella utblicken (3). I exempelvis Au-

straliens nationella handlingsplan inom området listas inledningsvis en lång rad olika 

risk- och målgrupper – grupper som inte sedan inte återkommer i styrdokumentets mer 
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styrande delar. Sammantaget är det viktigt att resonera kring varför vissa målgrupper 

lyfts som prioriterade och hur man på ett konkret sätt omsätter prioriteringen till hand-

ling genom målsättningar och aktiviteter.  

Aktiviteterna berör framför allt förändring eller påverkan av verksamheter på lo-

kal eller regional nivå 

Vissa undersökta styrdokument innehåller beskrivningar av aktiviteter med koppling till 

psykisk hälsa eller suicidprevention. Aktiviteterna är tänkta att bidra till måluppfyllelse. 

Det handlar i regel om olika typer av åtgärder eller insatser som genomförts, görs eller 

planeras. Tre huvudsakliga kategorier av aktiviteter har identifierats inom ramen för 

analyserna. Kategorierna av aktiviteter är:  

1. styrande aktiviteter, 

2. verksamhetsförändrande eller verksamhetspåverkande aktiviteter, och 

3. kunskapshöjande eller informationsspridande aktiviteter. 

Styrande aktiviteter innebär att insatsen omfattar förslag om regleringsändring, exem-

pelvis genom framtagande av nya lagförslag eller förändringar i förordningar eller före-

skrifter. Även aktiviteter som innebär regeringsuppdrag kategoriseras som styrande ef-

tersom de innebär att regeringen ger sina myndigheter i uppdrag att genomföra en viss 

åtgärd eller insats. Verksamhetsförändrande eller verksamhetspåverkande aktiviteter 

omfattar åtgärder eller insatser som berör eller påverkar verksamheter på olika nivåer 

som möter personer med psykisk ohälsa, exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjäns-

ten eller skolan. Den sista kategorin – kunskapshöjande eller informationsspridande ak-

tiviteter – omfattar insatser som innebär att ny kunskap ska tas fram eller att informat-

ion om en viss fråga ska spridas. 

Analyserna visar att många aktiviteter inte är renodlade. De kan exempelvis vara såväl 

styrande som verksamhetsförändrande eller verksamhetspåverkande på samma gång. 

Samtidigt ses en viss tonvikt på verksamhetsförändrande eller verksamhetspåverkande 

aktiviteter. Drygt 125 unika aktiviteter som har en koppling till området psykisk hälsa 

eller suicidprevention har identifierats i de undersökta styrdokumenten. Av dessa har en 

majoritet, drygt 90 stycken, kategoriserats som verksamhetsförändrande eller verksam-

hetspåverkande. Närmare 60 stycken kategoriserades som styrande och runt 35 stycken 

som relaterade till ett behov av ökad kunskap eller informationsspridning.  
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Figur 16. Exempel på kategorisering av aktiviteter 

Att en förhållandevis stor andel av aktiviteterna kan betecknas som verksamhetsföränd-

rande eller verksamhetspåverkande, indikerar att de många gånger riktar sig till aktörer 

på den regionala och lokala nivån. Detta ligger i linje med att nationella styrdokument 

kan användas för att påverka ett område som regeringen saknar förutsättningar att styra 

formellt, exempelvis kommuner och regioner (9). 

Ett visst mönster vad gäller konkretiseringsgrad ses i de undersökta styrdoku-

menten 

De identifierade aktiviteterna varierar sett till hur konkreta de är. Med konkret avses att 

det framgår vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ansvarar för genomföran-

det. Många aktiviteter är övergripande och de ger ingen tydlig bild av vad aktiviteten de 

facto innebär. Statskontoret lyfter i sin rapport fram att det överlag är viktigt att hitta 

rätt detaljnivå för innehållet i strategierna, och att denna bör sättas i relation till styrdo-

kumentets syfte (10). Om det huvudsakliga syftet till exempel är att förklara politikens 

inriktning eller att kommunicera visioner, är det mer ändamålsenligt att beskriva insat-
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serna på en övergripande nivå. Detta eftersom det kan vara olämpligt att inkludera de-

taljer som gör att helheten går förlorad, eller som begränsar mottagande myndigheters 

handlingsutrymme. Alltför övergripande styrdokument kan emellertid göra dem vaga 

och svåra att använda som en utgångspunkt. I styrdokument som istället syftar till att 

vara mer styrande, är det istället mer ändamålsenligt att lyfta fram direkta styråtgärder 

och kopplingen mellan dessa. Då är det enligt Statskontoret fördelaktigt att tona ner de 

övergripande beskrivningarna och visionerna (9).  

I SRHR-strategin listas till exempel en lång rad olika åtgärdsområden. Det första områ-

det är ”skapa strukturella förutsättningar för SRHR”. Här framgår att ett strukturerat, 

långsiktigt och systematiskt arbete skapar goda förutsättningar för att uppnå det över-

gripande målet. Man pekar på att lagstiftning har en viktig betydelse, men det framgår 

inte om några förslag om lagändringar planeras. Man lyfter även att regionala och kom-

munala handlingsplaner behöver tas fram och att dessa bör komplettera den nationella 

SRHR-strategin. Därutöver beskrivs inte vad de regionala och kommunala handlingspla-

nerna syftar till eller vad de borde innehålla. Vidare framgår att arbetet bör vara syste-

matiskt, samordnat och tvärsektoriellt och att det utifrån behov kan involvera staten, 

regionerna, kommunerna, det civila samhället och andra relevanta aktörer. Det beskrivs 

också att insatserna inom SRHR i större utsträckning behöver kopplas till eller integreras 

med övrigt folkhälsoarbete. Det beskrivs inte på vilket sätt detta kan eller bör ske (13). 

Man får sammantaget ingen tydlig bild kring vilka faktiska aktiviteter som ska äga rum 

som en del i måluppfyllelsen. SRHR-strategin har, som tidigare nämnts, inget uttalat 

syfte. Det är därför svårt att bilda sig en uppfattning om huruvida konkretiseringsgraden 

är anpassad utifrån detta på ett ändamålsenligt sätt. I strategin framgår emellertid att 

den bland annat vänder sig till myndigheter, vilket borde motivera en mer konkret be-

skrivning av vad som ska genomföras. Samtidigt vänder sig strategin även till kommuner 

och regioner, vilket kan försvåra möjligheten att beskriva aktiviteterna alltför detaljerat.  

Ytterligare exempel på mer övergripande aktiviteter med koppling till psykisk hälsa eller 

suicidprevention återfinns i det brottsförebyggande programmet (18). Programmet in-

nehåller två övergripande målsättningar och inom ramen för dessa listas delmål samt 

exempel på åtgärder. Inom delmålet ”minska motivationen att begå brott” listas bland 

annat exempel på aktiviteter under rubriken ”tidiga insatser för barn och unga som ris-

kerar att hamna i kriminalitet”. I avsnittet beskrivs vikten av olika former av tidiga in-

satser, exempelvis förebyggande arbete inom ramen för mödra- och barnhälsovård samt 

förskola och skola. Vidare lyfts att socialtjänstens verksamhet är viktig, och olika insatser 

som görs utifrån befintlig lagstiftning, det vill säga socialtjänstlagen (SOL) och lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), redovisas. Man lyfter särskilt fram vik-

ten av olika typer av föräldrastödjande insatser och skolans roll i det brottsförebyggande 

arbetet (18). Beskrivningarna ger överlag ingen tydlig bild av vilka aktiviteter, utöver det 

som redan görs inom ordinarie verksamhet, som kan bidra till måluppfyllelse. Skrivel-

sens syfte beskrivs bland annat som att skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Givet att syftet är relativt brett, är 

det inte orimligt att de listade aktiviteterna är formulerade på en övergripande nivå. Det 

vänder sig också till en rad olika samhällsaktörer såsom kommuner, regioner och nä-

ringslivet – aktörer som regeringen framför allt styr indirekt. Detta skulle sammantaget 

kunna vara en tänkbar förklaring till varför aktivitetsbeskrivningarna är relativt övergri-

pande.  



 

Analysresultat 

 

 

Analys av svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention 44 

 

I ANDTS-strategin är aktiviteterna i flera fall är formulerade som övergripande med-

skick, nulägesbilder eller problembeskrivningar. Detta snarare än att uttrycka aktiviteter 

som kan bidra till önskade förändringar. Inom insatsområdet ”Stärkt stöd till barn och 

unga för att förebygga framtida psykisk ohälsa, riskbeteenden och missbruk eller be-

roende” uttrycks, istället för tänkbara aktiviteter, en målsättning inom området. Detta 

formuleras som: ”Målsättningen är att andelen barn och unga som lever i familjer med 

missbruk eller beroende ska minska” (6). Upplägget och bristen på beskrivningar av fak-

tiska aktiviteter, gör att det är otydligt vad avsändaren bedömer behövs för att önskad 

måluppfyllelse ska kunna nås. Samtidigt ligger detta i linje med strategins uttalade syfte 

om att på en övergripande nivå, ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska 

genomföras, samordnas och följas upp. 

Det finns också exempel på mer konkreta aktiviteter i de undersökta styrdokumenten. 

Inom föräldraskapsstrategin (14) listas insatser inom ramen för totalt tre målområden. 

Inom det första målområdet – ”Ett kunskapsbaserat arbetssätt” – redovisas aktiviteter 

med tydlig koppling till psykisk hälsa eller suicidprevention. Ett exempel är stöd till för-

äldrar som har barn med funktionsnedsättning. Här framgår att Socialstyrelsen har tagit 

fram olika kunskapsstöd som vänder sig till beslutsfattare och berörda professioner. Ett 

av kunskapsstöden fokuserar på hur barnhälsovården kan möta och stödja föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning. Inom det andra målområdet – ”Ett tillgängligt stöd” – 

beskrivs aktiviteter med fokus på stöd till föräldrar inom hälso- och sjukvården. Man 

pekar exempelvis på den nationella överenskommelsen mellan regeringen och SKR om 

stärkt förlossningsvård och kvinnors hälsa. Därutöver framkommer att regeringen, ge-

nom en proposition, har lämnat förslag till riksdagen om att båda föräldrar har rätt till 

föräldrapenning och ledighet från arbetet för att delta vid besök hos mödravården. Där-

utöver lyfts bland annat att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

plan för genomförandet av en pilotverksamhet med barnhälsovård. Pilotverksamheten 

innefattar enligt strategin ett utvidgat barnhälsoprogram med bland annat förstärkt 

hembesök från barnhälsovården och socialtjänsten under barnets första levnadsår. Ar-

betet ska genomföras i samverkan med andra viktiga aktörer såsom mödrahälsovården 

och tandvården. I detta fall saknas tydlig syftesbeskrivning för styrdokumentet. Detta 

gör det svårt att bedöma om aktiviteternas konkretiseringsgrad är lämplig utifrån syftet.  

Även de folkhälsopolitiska målen innehåller mer konkreta beskrivningar av tänkta akti-

viteter (16). Inom målområdet ”Det tidiga livets villkor som främjar god och jämlik 

hälsa” ryms aktiviteter med tydlig koppling till området psykisk hälsa. Här beskrivs olika 

insatser, exempelvis med fokus på föräldraskapsstöd. Det framgår att regeringen har gett 

Länsstyrelserna i uppdrag med fokus på regional stödstruktur med samordnare i föräld-

raskapsstödjare i länet. Uppdraget sträckte sig mellan perioden 2014–2018 och syftet är 

att främja barnets hälsa och utveckling. Det syftar även till att främja huvudmäns och 

andra aktörers kunskap om effektiva arbetssätt och metoder för att stödja föräldrar. Det 

framgår på Folkhälsomyndighetens hemsida att den förändrade målstruktur som de 

folkhälsopolitiska målen innebär, syftar till att skapa en mer långsiktig och förebyggande 

struktur för en mer jämlik hälsa i hela befolkningen, och som underlättar folkhälsoarbe-

tet på samtliga samhällsnivåer (32). Aktiviteternas konkretiseringsgrad kan sägas ligga i 

linje med detta.  

Ett visst mönster vad gäller aktiviteternas konkretiseringsgrad kan ses. I det fall styrdo-

kumentet beskriver vad regeringen själv har gjort eller planerar att göra för att bidra till 
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måluppfyllelse, kan aktiviteterna beskrivas som förhållandevis konkreta. Man redovisar 

exempelvis avsatta medel eller regeringsuppdrag till olika berörda myndigheter. I det fall 

aktiviteterna mer direkt riktar sig till eller berör den kommunala eller regionala nivån, 

är aktiviteterna överlag mer generellt beskrivna. I vissa fall är de snarare utformade som 

viktiga medskick. Skillnaden kan sannolikt förklaras av det kommunala och regionala 

självstyret, som påverkar regeringens möjligheter att tydligt peka ut specifika aktiviteter 

som de lokala och regionala huvudmännen bör initiera eller bedriva. Konkretiserings-

graden i beskrivningen av aktiviteterna har också ställts i relation till styrdokumentets 

syfte. I vissa fall verkar konkretiseringsgraden spegla syftet, medan det i andra fall är mer 

oklart.  

Riktning: Det finns i enstaka fall en strävan om samstämmighet 

Vissa styrdokument är en utveckling av tidigare versioner där justeringar gjorts 

utifrån utvärderingar 

Vissa undersökta styrdokument bygger vidare på föregående upplaga eller version. I 

dessa fall framgår det oftast att styrdokumentets syfte är att bidra till ett fortsatt arbete 

på den redan inslagna vägen, men med vissa justeringar. I några styrdokument beskrivs 

gjorda förändringar i relation till föregående styrdokument tydligt; exempelvis i ANDTS-

strategin. I denna redogörs det för respektive mål i den föregående strategin, utveckl-

ingen inom det aktuella området samt det uppnådda resultatet i förhållande till målsätt-

ningarna. När det gäller den nya strategin och dess utformning och struktur beskriver 

man att målen från föregående strategiperiod (2016–2020) bör kvarstå i sin helhet, men 

kompletteras med ytterligare ett mål för att tydliggöra behovet av att skydda barn och 

unga (6). Även de jämställdhetspolitiska målen har över tid kompletterats med ytterli-

gare två mål (delmål 3 – Jämställd utbildning samt delmål 5 – Jämställd hälsa). Dessa 

har dock tillkommit under föregående ”strategiperiod” snarare än vid framtagandet av 

den nya versionen (21). Inom ramen för de folkhälsopolitiska målen konsolideras mål 

istället för att ytterligare delmål läggs till. Det framgår att man har haft elva målområden 

för folkhälsoarbetet sedan 2008. I propositionen från 2018 omvandlades dessa till totalt 

åtta målområden där det även redovisas hur de föregående förhåller sig till de nya (16).  

Andra exempel på när man tydligt knyter an till tidigare styrdokument är ”Vision e-hälsa 

2025”, det brottsförebyggande programmet samt i arbetsmiljöstrategin (25) (18) (20). I 

den senare hänvisar man även till Statskontorets utvärdering av den tidigare strategin. I 

utvärderingen framgår bland annat att åtgärderna bör utgå från uppsatta delmål, att de 

bör vara tidsatta och innehålla en plan för uppföljning. I den nya versionen av strategin 

tar man framför allt tydligt fasta på medskicket kring åtgärderna då det beskrivs att Ar-

betsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska ta fram åtgärdsplaner 

inom området för att genomföra strategin utifrån Statskontorets föreslagna förbättringar 

(20). Ett annat exempel på när styrdokumentet utvärderats är HBT-strategin. År 2016 

fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att utvärdera strategin, inklusive att genom-

föra en analys av hur styrdokumentets insatser och struktur har bidragit till måluppfyl-

lelse. Statskontoret ombads även att lämna rekommendationer på fortsatta insatser samt 

kring hur strukturen bör utformas. I utvärderingen framgår att bland annat strategins 
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syfte behöver förtydligas för att skapa tydlighet för berörda myndigheter och organisat-

ioner. Statskontoret pekade även på ett behov av förbättrad uppföljning och nämner 

bland annat att regeringen behöver förtydliga i regleringsbrevet vilka delar av strategin 

som ska följas upp samt hur och när detta ska ske. Man belyser även behovet av att defi-

niera mål som i högre utsträckning är mätbara (37). Då HBT-strategin ännu inte uppda-

terats sedan Statskontorets utvärdering genomfördes, går det inte i nuläget att bedöma 

hur väl myndighetens rekommendationer har omhändertagits.  

I Statskontorets rapport från 2018 som fokuserar på regeringens styrning genom strate-

gier och handlingsplaner, undersöks flera av de identifierade och utvalda styrdokumen-

ten som ingår i denna analys. Några av dem, exempelvis den tidigare nämnda HBT-stra-

tegin, strategin om romsk inkludering och strategin om mäns våld mot kvinnor, är på-

gående och det går därför inte att bedöma om insikterna från undersökningen omhän-

dertagits eller kommer att omhändertas (15) (19) (12).  

Vissa styrdokument och perspektiv genomsyrar och påverkar övriga styrdokument 

I några undersökta styrdokument beskrivs utförligt vilka andra dokument eller områden 

som har särskild relevans för eller koppling till det aktuella området. Detta görs exem-

pelvis i den nationella läkemedelsstrategin och SRHR-strategin. I dessa avsätts enskilda 

avsnitt till att lista och beskriva andra styrdokument eller mål som kopplar an till respek-

tive område (24) (13). Angreppssättet bidrar till att öka förståelsen för hur de olika styr-

dokumenten relaterar till varandra. Det synliggör även vilken roll den aktuella strategin 

är tänkt att spela i förhållande till andra näraliggande styrdokument.  

Koppling till andra mål och styrdokument i SRHR-stra-
tegin 

• Jämställdhetspolitiken och arbetet för att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor 

• Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck 

• Strategin mot HIV/AIDS och vissa andra smittsamma 
sjukdomar 

• Internationella styrdokument med relevans för SRHR i 
Sverige 

 

 

Som tidigare nämnts användes även åtta dokument, som ansågs vara bredare med tvär-

gående perspektiv, för att belysa relationen till de utvalda styrdokumenten. Analyserna 

visar att ett flertal av de inkluderade styrdokumenten innehåller hänvisningar till dessa, 

men även till andra dokument. Totalt elva undersökta styrdokument hänvisar exempel-

vis till Agenda 2030 på olika sätt. Föräldraskapsstrategin respektive SRHR-strategin 

knyter exempelvis båda an till mål 3, 5, 10 och 16 inom ramen för Agenda 2030 (14) (13).  

Det är även relativt vanligt att man i de undersökta styrdokumenten hänvisar till olika 

perspektiv eller områden som ska genomsyra dokumentet som helhet. Ett sådant exem-

pel är barnrättsperspektivet och jämställdhetsperspektivet. Både dessa lyfts fram som 
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viktiga, barnrättsperspektivet bland annat inom ramen för föräldraskapsstrategin och 

ANDTS-strategin samt jämställdshetsperspektivet bland annat inom det brottsförebyg-

gande programmet och i ”Vision e-hälsa 2025” (14) (6) (18) (25). I ANDTS-strategin tar 

barnrättsperspektivet sig tydligt i uttryck genom att flera av de långsiktiga målen handlar 

om barn och unga ska ges en bra start i livet med goda uppväxtvillkor, vilket enligt stra-

tegin är centralt för att kunna uppnå en god och jämlik hälsa genom livet (6). I andra fall 

nämns perspektiven, men det är inte fullständigt klarlagt på vilket sätt de påverkar styr-

dokumentets mål eller aktiviteter. I exempelvis ”Vision e-hälsa 2025” beskrivs att arbetet 

med digitaliseringen ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Aktiviteterna som sedan 

lyfts berör regelverk, begreppsanvändning och standarder. Här framgår det inte hur jäm-

ställdhetsperspektivet ska omsättas (25).  

Vikten av perspektivet om mänskliga rättigheter tas upp i en rad styrdokument, bland 

andra i styrdokumentet ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” 

(Agenda 2030) och HBT-strategin (38) (15). Det är även förhållandevis vanligt att övriga 

undersökta styrdokument hänvisar till de folkhälsopolitiska målen, eller folkhälsopoliti-

ken i stort. Detta görs exempelvis i den nationella strategin mot HIV/AIDS och i över-

enskommelsen inom psykisk hälsa (22) (7). Funktionshinderperspektivet är ett annat 

vanligt återkommande perspektiv i de identifierade styrdokumenten. Det lyfts exempel-

vis fram i det brottsförebyggande programmet. Här framgår det att barn med funktions-

nedsättning överlag är mer utsatta för våld jämfört med övriga barn (18). Jämställdhets-

perspektivet, barnrättsperspektivet, ungdomsperspektivet och funktionshinderperspek-

tivet ska enligt regeringsuppdraget inkluderas i den kommande nationella strategin för 

psykisk hälsa och suicidprevention (2).  

Konceptet god och nära vård lyfts på olika sätt i de undersökta styrdokumenten med 

koppling till psykisk hälsa eller suicidprevention. I den nationella överenskommelsen 

beskrivs god och nära vård som ett näraliggande område, och vad omställningen innebär. 

Därutöver beskrivs insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, främja psykisk 

hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga, och dessa syftar uttryckligen 

bland annat till att erbjuda barn och unga en god och nära vård i rätt tid (7). På liknande 

sätt lyfts perspektivet fram i handlingsplanen för patientsäkerhet. Här beskrivs god och 

nära vård som en nationell satsning med koppling till patientsäkerhetsarbetet (5). Andra 

exempel som hänvisar till god och nära vård är läkemedelsstrategin, underlaget till kom-

mande anhörigstrategi, life-science-strategin och ANDTS-strategin (24) (23) (27) (6).  
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Figur 17. Styrdokument och perspektiv som genomsyrar de analyserade dokumenten 

Trots att den tidigare nationella strategin för området psykisk hälsa ”Fem fokusområden 

fem år framåt” lanserades redan år 2015, är det enbart ett av de identifierade styrdoku-

menten (nationell överenskommelse inom psykisk hälsa) som hänvisar till denna. 

Samma sak gäller för det pågående nationella handlingsprogrammet för suicidprevent-

ion, som enbart lyfts i den nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa (7). Det ver-

kar därmed inte som att dessa två styrdokument har fått något tydligt genomslag i rege-

ringens andra nationella styrdokument med koppling till området.  

Sammanfattningsvis synliggör analysen att vissa undersökta styrdokument är breda och 

i viss mån verkar påverka innehållet i andra nationella styrdokument. Det indikerar att 

det i dessa fall finns en ambition om att säkerställa att centrala perspektiv återspeglas i 

regeringens styrdokument inom olika områden. Samtidigt är bedömningen att vissa styr-

dokument mer slentrianmässigt hänvisar till perspektiven. Detta utan att synliggöra fullt 

ut hur dessa perspektiv de facto inkluderats i styrdokumentets innehåll.  

Risken med angreppssättet att hänvisa till eller inkorporera olika tvärgående perspektiv 

är att det kan uppstå ett så kallat perspektivträngsel – det vill säga att flera olika breda 

perspektiv ska beaktas parallellt. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att nå uppsatta 

målsättningar och bör därmed beaktas på olika sätt (39). På samma gång visar analysen 

att vissa tvärsektoriella styrdokument, exempelvis den tidigare strategin för psykisk 

hälsa, inte inkluderats i särskilt stor utsträckning i övriga undersökta styrdokument. Mot 

denna bakgrund bör man noggrant analysera hur den kommande strategin ska omsättas 

i övriga relevanta styrdokument som berör och påverkar området.  

Det verkar i viss mån finnas en strävan om att hålla nere antalet målsättningar 

Efter en genomgång av samtliga mål, delmål eller motsvarande som på olika sätt berör 

området psykisk hälsa eller suicidprevention, framkommer att det finns en stor mängd 

mål. Inga tydliga exempel på motstridiga mål har identifierats, det vill säga målsätt-

ningar som kan anses gå stick i stäv med varandra. Analysen visar också att det i vissa 

fall finns en ambition att återanvända vissa befintliga målsättningar. Detta istället för att 

helt och hållet ta fram nya mål för varje nytt styrdokument. I strategin om romsk inklu-

dering beskrivs det uttryckligen att ambitionen har varit att i så stor utsträckning som 

möjligt, försöka återanvända befintliga mål (19).  
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I ett flertal dokument beskrivs att målen för ett eller flera politikområden, alternativt 

utgiftsområden i statsbudgeten, ska användas. I funktionshinderspolitiken formuleras 

ett nationellt mål och inriktning följt av tolv prioriterade områden, såsom ”Arbetsmark-

nad”, ”Utbildning” och ”Transporter”. I flera av dessa prioriterade områden hänvisar 

man till målet för det aktuella politik- eller utgiftsområdet (8). Samma sak ses i arbets-

miljöstrategin, där man refererar till det av riksdagen beslutade målet för arbetslivspoli-

tiken samt regeringens mål om en arbetsmiljö som övergripande målsättning för strate-

gin (20). I den nationella planen mot rasism, beskrivs det att redovisade åtgärder ska 

kopplas till de av riksdagen fastställda målen för respektive område (30). Ett annat ex-

empel är propositionen om de folkhälsopolitiska målen. I denna beskrivs det under av-

snittet ”6.2. Målstruktur med stärkt fokus på jämlik hälsa” att ”Delmål bör inte kopplas 

till målområdena i sin helhet. Skillnaden mellan begreppen målområden och mål då 

blir otydlig. Ett delmål bör relatera till ett specifikt politikområde” (16). 

I ett fåtal fall lyfts ett enskilt mål återkommande i flera olika styrdokument, och i enstaka 

fall i viss mån på olika sätt. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld 

mot kvinnor ska upphöra är ett mål som återkommer i totalt tre undersökta styrdoku-

ment. Det jämställdhetspolitiska delmålet är formulerat som att både kvinnor och män 

samt flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Det för-

tydligas att delmålet omfattar alla former av våld – både fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld – men även hot om våld, som riktas mot i huvudsak kvinnor och flickor. Det beskrivs 

också att delmålet även omfattar män och pojkar (21). I strategin om mäns våld mot 

kvinnor återfinns samma målformulering, det vill säga att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra. I detta fall är målet emellertid avgränsat till att enbart beröra kvinnor och 

flickor (12). Samma mål återfinns även i målen för funktionshinderpolitiken. I detta fall 

är delmålet mer specificerat, och fokuserar främst på mäns våld mot kvinnor som lider 

av någon form av funktionsnedsättning (8).  

Sammanfattningsvis visar analysen att vissa målsättningar återkommer i flera olika styr-

dokument. Att sträva efter att minimera antalet mål kan ses som fördelaktigt eftersom 

detta bidrar till att minska risken för motstridiga styrsignaler, målträngsel och målkon-

flikter. Det signalerar även att vissa tvärsektoriella styrdokument och perspektiv aktivt 

inkluderas i olika nationella styrdokument.  

Uppföljning: Styrdokumenten ger överlag inte någon tydlig bild av hur 

uppföljning ska ske 

Beskrivningen av hur uppföljning ska ske är generellt begränsad 

Flera av de undersökta styrdokumenten innehåller separata beskrivningar, och i vissa 

fall avsnitt, som beskriver hur styrdokumentet och dess innehåll är tänkt att följas upp. 

Statskontoret pekar i genomförda utvärderingar av regeringens nationella strategier på 

vikten av att göra strategin uppföljningsbar, bland annat genom att inkludera mätbara 

mål och indikatorer (9) (37). Samtidigt varierar beskrivningarna och detaljnivån vad gäl-

ler tilltänkt uppföljning i de olika styrdokumenten. 

I exempelvis det brottsförebyggande programmet, strategin om romsk inkludering samt 

segregationsstrategin finns separata kapitel eller avsnitt där det beskrivs hur uppföljning 
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ska ske i (18) (19) (29). I fallet med det brottsförebyggande programmet beskrivs det 

under kapitlet "Genomförande och uppföljning" att programmet kommer följas upp sys-

tematiskt; dels genom redovisningar från berörda myndigheter av hur arbetet har bedri-

vits och vilka åtgärder som har vidtagits, dels genom en årlig återrapportering från det 

brottsförebyggande rådet (Brå) och länsstyrelserna (18). I andra fall saknas utförliga re-

dogörelser kring uppföljning, exempelvis i strategin mot HIV/AIDS. Här beskrivs det 

enbart kortfattat inom ramen för mer generella avsnitt att regeringen avser att ge Folk-

hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan och indikatorer för att följa upp strate-

gin. Någon sådan plan kring uppföljning har dock inte identifierats inom ramen för dessa 

analyser och det är därmed svårt att få en tydlig bild av när och hur strategin är tänkt att 

följas upp (22). I några undersökta styrdokument, såsom life-science-strategin, strategin 

mot våldsbejakande extremism eller ”Vision e-hälsa 2025”, saknas helt och hållet redo-

görelser kring uppföljning av det aktuella styrdokumentet (27) (11) (25).  

Detaljnivån vad gäller beskrivningar av den tilltänkta uppföljningen varierar stort mellan 

de olika styrdokumenten. Ett exempel på en i sammanhanget utförlig beskrivning åter-

finns i arbetsmiljöstrategin. I denna framgår det att regeringen har det övergripande an-

svaret för uppföljning av strategin. Detta i form av redovisning till riksdagen i samband 

med att den årliga budgetpropositionen läggs fram. I strategin pekas även vissa myndig-

heter som har särskild relevans för området ut. Myndigheten för arbetsmiljökunskap och 

Arbetsmiljöverket, ansvarar för att årligen redovisa resultaten av sitt arbete med respek-

tive åtgärdsplan som de fått i uppdrag att ta fram. Det beskrivs att de ska lämna in en 

redovisning under augusti 2021 samt att därefter årligen inkomma med skriftliga läges-

beskrivningar. Slutligen framgår det att myndigheterna ska slutredovisa uppdraget un-

der mars 2026 och att en utvärdering av strategin ska påbörjas under 2024 (20). SRHR-

strategin är en intressant jämförelse i detta sammanhang. I denna finns ett särskilt av-

snitt som rör uppföljning, men här redovisas enbart syftet och behovet av uppföljning 

samt en beskrivning av utgångspunkter för uppföljningen (de globala hållbarhetsmålen 

från Agenda 2030). Beskrivningar av hur uppföljningen av strategin är tänkt att gå till 

saknas.  

Sammanfattningsvis verkar det inte finnas någon enhetlig eller medveten ansats kring 

hur uppföljning av regeringens nationella styrdokument ska eller bör ske. Detta utifrån 

formuleringarna i de aktuella styrdokumenten.  

I det fall uppföljning beskrivs pekas vanligen ansvarig aktör ut 

I de undersökta styrdokument som inkluderar beskrivningar om hur uppföljning är tänkt 

att gå till, framgår det i regel vilken eller vilka aktörer som ansvarar för uppföljning. Ge-

nerellt sett pekas en eller flera ansvariga myndigheter ut. I flera fall klargörs även att 

andra relevanta eller berörda myndigheter ska bistå i uppföljningen av vissa specifika 

områden eller delar. Det framgår exempelvis tydligt i nystart för nollvisionen att Trafik-

verket ansvarar för att årligen redovisa trafiksäkerhetläget. På likartat sätt lyfts det i den 

nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa, att Socialstyrelsen och Folkhälsomyn-

digheten ansvarar för att följa upp utvecklingen och resultaten på området. Uppfölj-

ningen ska ske baserat på regioners och kommuners inrapporterade uppgifter kring ge-

nomförda insatser (26) (7).  
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I några undersökta styrdokument med beskrivningar kring uppföljning, saknas i vissa 

fall uppgifter om vilken instans eller aktör som ansvarar för den. Detta gäller exempelvis 

för nationella planen mot rasism och SRHR-strategin. I den senare kan det dock antas 

att Folkhälsomyndigheten, som i detta fall är avsändare till strategin, även är den myn-

dighet som ansvarar för uppföljningen av den (30) (13). Utifrån ovanstående verkar det 

inte finnas någon enhetlig och fullt ut genomtänkt ansats kring hur aktörer som ansvarar 

för uppföljning ska adresseras.  

Det finns inget tydligt mönster för inom vilka tidsramar ett styrdokument ska föl-

jas upp 

I ungefär hälften av de analyserade styrdokumenten där uppföljning beskrivs framgår 

det med vilket intervall som uppföljning ska ske. I de flesta fall framgår det att det aktu-

ella styrdokumentet ska följas upp årligen. I några fall ska uppföljning ske mer frekvent. 

Detta gäller exempelvis för uppföljningen av arbetsmiljöstrategin som skall följas upp i 

regeringens redovisning till riksdagen i den årliga budgetpropositionen samt genom år-

liga redovisningar av genomförda åtgärdsplaner (20). I vissa styrdokument, såsom den 

nationella läkemedelsstrategin, framgår det att uppföljning ska ske mer sällan (en gång 

under den treåriga strategiperioden) (24). I strategin om mäns våld mot kvinnor beskrivs 

det att strategin bland annat ska följas upp genom en nationell lägesrapport, och att den 

ska sammanställas ”med lämpligt intervall” (12). Denna typ av formuleringar försvårar 

möjligheten att dra slutsatser kring när uppföljning av strategin ska ske. Sammanfatt-

ningsvis är det utifrån genomgången oklart huruvida det finns någon tydlig och gemen-

sam plan för när uppföljning av de nationella styrdokumenten eller motsvarande ska äga 

rum. 

Indikatorer finns i vissa fall men dessa beskrivs sällan i styrdokumentet 

Endast ett fåtal av de undersökta styrdokumenten innehåller redogörelser av indikatorer 

som kan eller bör användas vid uppföljning. I totalt nio styrdokument nämns inte indi-

katorer överhuvudtaget. I ett fåtal fall används begreppet indikatorer i styrdokumenten, 

men då endast i relation till uppföljning av något annat område, det vill säga inte med 

fokus på uppföljning av det aktuella dokumentet. Som tidigare nämnt är det endast i ett 

av de undersökta styrdokumenten – SRHR-strategin – som indikatorer listas i det aktu-

ella dokumentet (13). I några styrdokument beskrivs det att indikatorer håller på att ut-

vecklas. I vissa fall framgår det att regeringen har gett en viss myndighet i uppdrag att ta 

fram relevanta indikatorer. I exempelvis ANDTS-strategin uttrycks det att Folkhälso-

myndigheten kommer få i uppdrag att ta fram och presentera ett uppföljningssystem. 

Uppföljningssystemet ska bygga vidare på det befintliga system som utvecklades inom 

ramen för föregående strategi. Det ska även inkludera en justering av befintliga indika-

torer samt ett antal nya (6).  
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Det befintliga* uppföljningssystemet för ANDT-området 

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att förvalta och utveckla system för uppfölj-
ning av ANDT-området. Arbetet har skett genom utvecklingen av Indikatorlabbet 
som i korthet en databas som samlar relevanta indikatorer som bland annat kan 
sorteras utifrån ANDT-strategins mål. Indikatorlabbet kan användas för att genom-
föra analyser på nationell, regional och lokal nivå. Analyserna kan användas för att 
få en samlad bild av strategins måluppfyllelse. Databasen baseras på inrapporterade 
uppgifter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning, Brottsförebyggande rådet och Transportstyrelsen. 

 

Trots att sammanställningar av identifierade indikatorer ofta saknas i det aktuella styr-

dokumentet, har i flera fall separata underlag som innehåller indikatorer publicerats, el-

ler kommer att tas fram. I föräldraskapsstrategin framgår det till exempel att Myndig-

heten för Föräldrarätt och Föräldraskap (MFoF), har fått i uppdrag att i samråd med 

Socialdepartementet ta fram och utveckla indikatorer. Indikatorerna är möjliga att hitta 

på myndighetens hemsida (14) (40).  

Det noteras att man i vissa fall återanvänder indikatorer på olika sätt, det vill säga att 

indikatorer som tas fram för ett annat syfte kan användas för uppföljning av styrdoku-

mentet. Exempel på detta är demensstrategin som pekar på användningen av indikatorer 

som tas fram inom ramen för nationella riktlinjer (4) (41). Ansatsen kan beskrivas som 

fördelaktig. Detta eftersom den kan innebära att man drar nytta av befintliga underlag, 

och därmed slipper identifiera och utveckla nya indikatorer när det finns tydliga berö-

ringspunkter till formulerade mål. Samtidigt finns det en risk att de indikatorer som an-

vänds, inte tydligt kopplar an till uppställda mål och därmed inte kan användas för 

måluppfyllelseanalys.  

Sammanfattningsvis saknas till stor del redogörelser av relevanta indikatorer som kan 

användas för uppföljning av det aktuella styrdokumentet. Detta faktum kan påverka för-

utsättningarna för att uppföljning ska kunna ske, och särskilt i de fall det är mest ända-

målsenligt att uppföljning sker på lokal eller regional nivå. Om det av någon anledning 

inte är möjligt eller ändamålsenligt att publicera indikatorer i samband med lanseringen 

av styrdokumentet, är det värdefullt om det tydligt framgår vilken aktör som ansvarar 

för att utveckla indikatorer samt när detta arbete ska ske.  

Nedan sammanställs några exempel på indikatorer från de analyserade styrdokumenten 

som kan anses ha relevans på området psykisk hälsa eller suicidprevention. 

 

 

 

 

 
* Från föregående strategi 
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Exempel på indikatorer från de folkhälsopoli-

tiska målen 
Enhet 

Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

Skador, ohälsa och arbetsförmåga 

Arbetsskador, anmälda (arbetsolyckor, arbets-

sjukdomar) efter ålder, kön, region och år 
Antal per 1 000 förvärvsarbetande 

Funktionsnedsättning (självrapporterat) efter 

kön, region och år 
Andel (procent) 

Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga 

(självrapporterat) efter kön, region och år 
Andel (procent) 

Ohälsotal (ohälsodagar per person och år) efter 

ålder, kön, region och år 
Antal 

Målområde 6 – Levnadsvanor 

Narkotika – Konsumtion 

Cannabisanvändning (självrapporterat) efter 

kön, region och år 
Andel (procent) 

Annan narkotikaanvändning (självrapporterat) 

efter kön, region och år 
Andel (procent) 

Narkotikakonsumtion bland skolelever efter ål-

der, kön och år 
Andel (procent) 

Tabell 2. Exempel på indikatorer från de folkhälsopolitiska målen 
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Indikator Enhet 

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande 

Delmål 3.4 – Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och 

främja mental hälsa 

Dödlighet i självmord Antal 

Självskattad hälsa Andel (procent) 

Nedsatt psykiskt välbefinnande bland vuxna Andel (procent) 

Psykiska och somatiska besvär bland skolelever Andel (procent) 

Delmål 3.4 – Förebygga och behandla drogmissbruk 

Alkoholkonsumtion per capita Liter per person 

Läkemedelsbehandling vid beroende av opioder Kommande 

Läkemedelsbehandling vid beroende av alkohol Kommande 

Tabell 3. Exempel på indikatorer från Agenda 2030 

 

Indikator Enhet 

Riktlinjespecifika indikatorer 

Fullständig basal demensutredning Andel  

Behandling med antipsykosläkemedel Andel  

Demensteam i kommuner och stadsdelar Procent 

Tabell 4. Exempel på indikatorer från de nationella riktlinjerna ”Vård och omsorg vid demenssjukdom” 
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3 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH DIS-

KUSSIONSFRÅGOR INFÖR DET FORTSATTA 

ARBETET 

 

Den genomförda internationella utblicken resulterade i ett antal lärdomar med fokus på 

de undersökta styrdokumentens struktur och fokus, innehåll, processer och resultat. Ba-

serat på dessa lärdomar, formulerades ett antal vägledande diskussionsfrågor som syftar 

till att fungera som ett stöd för det fortsatta arbetet. Analyserna som gjorts inom ramen 

för denna rapport, har resulterat i ett antal insikter. Även dessa har utmynnat i ett antal 

vägledande diskussionsfrågor som berör centrala teman som belysts i arbetet. Den inter-

nationella utblicken och föreliggande rapport ska ses som två delar av en helhet, och för-

hoppningen är att de identifierade frågeställningarna ska bidra till angelägna och rele-

vanta reflektioner kring den kommande strategins upplägg, ansats, fokus och innehåll. 

Nedan redovisas de frågeställningar som mer specifikt formulerats inom ramen för ar-

betet med fokus på den nationella styrfloran. De resonemang som ligger bakom dem syf-

tar framför allt till att synliggöra tänkbara vägval.  

Den kommande strategins roll i relation till andra styrdokument 

Analyserna visar att det finns ett relativt stort antal styrdokument som på olika sätt berör 

och belyser området psykisk hälsa eller suicidprevention. Utfallet ligger i linje med att 

området är oerhört brett, tvärsektoriellt och har anknytning till många andra perspektiv 

och samhällsfrågor. Psykisk hälsa kan beskrivas som både ett medel och ett mål – de 

orsakar samhällsutmaningar samtidigt som det kan vara ett resultat av andra samhälle-

liga problem. Sambanden häremellan är dessutom komplexa, vilket ytterligare bidrar till 

svårigheten att täcka området som helhet. Resultatet blir att inget av de undersökta nat-

ionella styrdokumenten ringar in området som helhet. Istället berör det olika stora delar, 

som i sin tur är relaterade till varandra. Resultatet av detta blir att den nationella styr-

ningen av området kan beskrivas som disparat.  
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Statskontoret pekar i sin rapport från 2018 på att strategier framför allt ska användas för 

prioriterade frågor. Om ett för stort antal strategier tas fram, kommer de inte bidra till 

att höja statusen för ett visst område (9). Mot denna bakgrund är det viktigt att löpande 

beakta och analysera framtagandet av olika nationella styrdokument. Den kommande 

nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention behöver också sättas i detta 

sammanhang, det vill säga vilken roll ska det spela i relation till övriga nationella styrdo-

kument som också kopplar an till området? Bör man exempelvis referera till dessa eller 

bör relevant innehåll från andra styrdokument ”flyttas över” till den nya strategin? Ska 

man istället genom den nya strategin göra anspråk på att täcka in området som helhet, 

och i sådana fall hur ska detta ske?  

Diskussionsfrågor för det fortsatta arbetet  

 På vilket sätt kan eller bör hänsyn tas till andra nationella styrdokument med 

koppling till psykisk hälsa? 

Den kommande strategins syfte, tilltänkta mottagare och typ av doku-

ment  

Efter genomgången av de identifierade styrdokumenten blir det tydligt att det inte alltid 

verkar finnas en klar bild över hur ett styrdokument ska vara utformad utifrån sitt syfte 

och tilltänkta mottagare. Det framgår exempelvis inte tydligt varför vissa dokument ut-

görs av propositioner eller skrivelser till riksdagen. Inte heller framgår det alltid tydligt 

vilket styrdokumentets huvudsakliga syfte är. Eftersom styrdokumentet på olika sätt kan 

och bör anpassas utifrån sitt syfte, vore det värdefullt att noggrant analysera och reflek-

tera kring vilket typ av upplägg som blir mest ändamålsenligt inför framtagande av den 

kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Finns 

det till exempel tydliga bevekelsegrunder för regeringen att förpliktiga sig gentemot riks-

dagen? Om detta finns, kan den kommande strategin för psykisk hälsa och suicidpre-

vention med fördel utformas som en proposition eller skrivelse. Avser man istället att 

främst vända sig till berörda myndigheter för att tydliggöra politiken och därigenom sti-

mulera förändring? I sådana fall kan dokumentet vara mer konkret och utformas som en 

departementspromemoria eller liknande. På samma sätt är det nödvändigt att reflektera 

kring vilka styrsignaler strategin ska hänvisa till, exempelvis genomförda eller planerade 

uppdrag alternativt avsatta medel för en viss satsning eller insats. Reflektionen bör också 

ta hänsyn till att denna typ av styrsignaler även måste formaliseras inom ramen för den 

traditionella styrkedjan, exempelvis inom ramen för myndighetsstyrningen eller budget-

processen.  

Diskussionsfrågor för det fortsatta arbetet 

 Vad syftar strategin till och vem vänder man sig i huvudsak till? Hur kan detta 

tydliggöras på ett fruktbart sätt i strategin? 

 Vilken typ av dokument ska strategin vara, till exempel mot bakgrund av syfte 

och mottagare?  

 Vilka styrsignaler ska strategin hänvisa till eller omfatta? Hur säkerställer man 

att dessa styrsignaler formaliseras inom ramen för den traditionella styr-

ningen? 
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Den kommande strategins innehåll och ansats 

De samlade analyserna av de undersökta styrdokumentens innehåll som har bäring på 

området psykisk hälsa och suicidprevention, visar att det finns en viss tonvikt på det 

främjande och förebyggande perspektivet. Majoriteten av målformuleringarna fokuserar 

i korthet på att främja hälsa respektive att förebygga ohälsa. Samtidigt berörs även flera 

perspektiv parallellt. På en övergripande nivå är det dock möjligt att konstatera att färre 

mål belyser frågor som handlar om att upptäcka respektive diagnosticera eller behandla 

olika former av psykisk ohälsa. På samma sätt är det relativt få identifierade mål som rör 

det återhämtande perspektivet, det vill säga stöd till personer med eller risk för psykisk 

ohälsa efter eller i samband med en behandling eller insats. Utifrån detta kan det vara 

nödvändigt att reflektera kring vilket eller vilka perspektiv den kommande nationella 

strategin för psykisk hälsa ska omfatta. I regeringsuppdraget till Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten framgår att särskilt fokus bör riktas mot det främjande och före-

byggande arbetet i alla sektorer och på alla samhällsnivåer (2). Detta innebär samman-

taget att strategin kan bidra till att förstärka tonvikten på de aspekter som betonas redan 

i dag. Den kan istället även bidra till att balansera fokuset genom att även betona övriga 

perspektiv. I detta sammanhang finns det med andra ord olika tänkbara vägval.  

En annan central slutsats är att de undersökta styrdokumenten täcker en lång rad olika 

mål- och riskgrupper inom ramen för perspektivet psykisk hälsa. Grupperna bryts ofta 

ner vilket bidrar till att göra den totala listan över grupper som lyfts fram förhållandevis 

lång. De vanligaste kategorierna av målgrupper som lyfts är barn och unga, utsatta grup-

per och personer med psykiatriska tillstånd. I det aktuella regeringsuppdraget framgår 

att arbetet med den kommande strategin ska ta särskild hänsyn till de grupper som löper 

störst risk att utveckla psykisk ohälsa, såsom barn och unga och HBTQ-personer (2). Den 

kommande strategin för psykisk hälsa kan antingen framför allt täcka de grupper som 

återkommer, eftersom dessa är och kan antas vara prioriterade. Alternativt så kan den 

kommande strategin istället rymma andra grupper som inte lyfts fram i samma utsträck-

ning, men som har omfattande behov.  

I de undersökta styrdokumenten berörs olika dimensioner av psykisk hälsa. Många styr-

dokument belyser området i bred bemärkelse, vilket ligger i linje med tonvikten på det 

främjande och förebyggande perspektivet. Andra pekar istället på mer specifika aspekter 

såsom välbefinnande, psykiska besvär eller särskilda psykiatriska tillstånd. Enbart mål 

och/eller aktiviteter från totalt sex styrdokument omfattar uttryckligen området och be-

greppet suicid eller självmord. Analysen visar även att begreppsanvändningen varierar 

och i viss mån är inkonsekvent. Olika styrdokument använder i korthet olika begrepp för 

liknande fenomen. Vissa begrepp återkommer enbart i enstaka styrdokument, exempel-

vis ”psykologiska resurser”, ”friskhet” och ”psykiska reaktioner”. Det saknas också i hög 

grad tydliga definitioner av de begrepp som används. Det kan mot denna bakgrund fin-

nas behov av att i den nya strategin tydligt slå fast vilka dimensioner som ryms inom 

området, samt vilka begrepp som bör användas. 

En annan innehållsmässig aspekt som belysts inom ramen för de gjorda analyserna är 

hur de olika styrdokumentens målhierarkier är utformade. Vissa är mer komplexa och 

andra är mer överskådliga. Hierarkins utformning påverkas sannolikt av det aktuella 

områdets karaktär. En enklare och mer lättöverskådlig hierarki bidrar emellertid överlag 

till att öka förståelsen för styrdokumentets samlade riktning och innehåll. Det synliggör 
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även logiken mellan övergripande mål, prioriteringar och aktiviteter vilket i sin tur 

skapar förutsättningar för genomförandet av måluppfyllelse-analyser. En mer lättill-

gänglig målhierarki kan även minska risken för målkonflikter. Samtidigt kan förmodli-

gen en alltför förenklad hierarki bidra till att centrala aspekter eller viktiga nyanser ex-

kluderas. Mot denna bakgrund behövs en noggrann avvägning kring hur målhierarkin 

bör utformas.  

När det kommer till identifierade aktiviteter med fokus på eller koppling till området 

psykisk hälsa eller suicidprevention, har tre olika typer utkristalliserats. Majoriteten av 

aktiviteterna kan karakteriseras som verksamhetsförändrande eller verksamhetspåver-

kande. Beskrivningarna av aktiviteterna varierar även sett till konkretiseringsgrad. I 

vissa fall är de mer övergripande medan i andra fall framgår det tydligt vilka åtgärder 

som vidtagits eller planeras. Hur konkreta aktiviteterna bör vara beror i viss mån på styr-

dokumentets huvudsakliga syfte. Det har också betydelse vem eller vilken instans som är 

mottagare. Samtidigt är det svårt att utifrån analyserna fullt ut förstå bevekelsegrun-

derna för den valda konkretiseringsgraden i de olika dokumenten. Mot denna bakgrund 

är det nödvändigt att tänka igenom vilken typ av aktiviteter som ska rymmas inom stra-

tegin samt hur konkreta de ska vara. Detta utifrån strategins syfte och mottagare. 

Diskussionsfrågor för det fortsatta arbetet 

 Bör man i den kommande strategin framför allt förstärka det främjande och 

förebyggande perspektivet ytterligare eller bör man även fokusera mer på öv-

riga delar för att balansera fokuset? 

 Vilka dimensioner av psykisk hälsa bör den kommande strategin inkludera och 

på vilket sätt? Hur säkerställer man samsyn och en enhetlig begreppsapparat? 

 Vilka målgrupper bör man fokusera på; de som redan omfattas av andra styr-

dokument, eller de som inte täcks i samma utsträckning? Hur specifik ska man 

vara när det kommer till att peka ut subgrupper? 

 Vilka aktiviteter ska man föreslå utifrån uppsatta mål och strategins syfte? Ska 

de vara mer styrande, det vill säga peka på behov av förändrad lagstiftning 

eller styrdokument; ska man förändra verksamheter eller öka kunskapen? Vil-

ken konkretiseringsgrad bör eftersträvas? 

 Vilken typ av målhierarki är ändamålsenlig utifrån områdets karaktär? Hur 

kan man balansera mellan komplexitet kontra tydlighet? Hur kan målhierarkin 

bidra till att minska risken för målkonflikter? 

Den kommande strategins riktning 

När det kommer till mål med koppling till psykisk hälsa har analyserna visat att vissa 

centrala målsättningar återanvänds i olika styrdokument. Det verkar med andra ord i 

viss utsträckning finnas en ambition om att hänvisa till befintliga målsättningar och där-

med även hålla nere antalet mål. Ansatsen kan bidra till att minimera risken för motstri-

diga styrsignaler och eventuella målkonflikter. Samtidigt kan det finnas legitima skäl till 

att vidareutveckla eller ta fram nya målformuleringar. Mot denna bakgrund kan det vara 

värdefullt att analysera och bedöma huruvida vissa befintliga mål ska ingå i den nya stra-

tegin. På samma sätt som att vissa mål återkommer i de olika styrdokumenten, genom-
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syras många av centrala perspektiv. Exempel är barnrättsperspektivet och jämställdhets-

perspektivet – perspektiv som även enligt regeringsuppdraget ska beaktas inom ramen 

för den nya strategin (2). Givet att psykisk hälsa och suicidprevention i sig är ett tvärgå-

ende område, är det viktigt att noggrant resonera kring hur dessa olika perspektiv ska 

inkluderas i strategin på ett ändamålsenligt sätt, det vill säga utan att det resulterar i 

perspektivträngsel. Genomgången visar även på motsvarande sätt att den tidigare stra-

tegin för psykisk hälsa respektive det nationella handlingsprogrammet för suicidprevent-

ion inte fått något betydande genomslag i undersökta styrdokument. Mot denna bak-

grund kan undersökningar behöva göras för att förstå orsaken till detta. Det är därför 

fördelaktigt att detta perspektiv delvis görs inom ramen för de berörda myndigheternas 

individuella analyser (1).  

Vissa styrdokument bygger tydligt vidare på en tidigare version eller upplaga. I vissa fall 

baseras den uppdaterade på gjorda utvärderingar och analyser av föregångaren. I några 

fall består de huvudsakliga förändringarna av olika tillägg, exempelvis av delmål, som en 

följd av nya prioriteringar. Mot denna bakgrund kan det vara väsentligt att närmare ana-

lysera hur den kommande nationella strategin ska relatera till föregående strategi re-

spektive handlingsplan inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Inom ramen 

för de pågående individuella analyserna som de berörda myndigheterna genomför, ingår 

det som en del att reflektera kring och lämna synpunkter på de tidigare styrdokumenten. 

Detta kan ses som fördelaktigt eftersom det skapar utrymme för ett lärande och en möj-

lighet att göra eventuella önskvärda förändringar. Därutöver ska myndigheterna även 

redovisa identifierade utvecklingsbehov och förbättringsmöjligheter – något som också 

kan fungera som ett värdefullt underlag kring eventuella omprövningar och tillägg i den 

kommande strategin (1). 

Diskussionsfrågor för det fortsatta arbetet 

 Ska man sträva efter att återanvända eller hänvisa till befintliga målsättningar 

eller ta fram nya förslag utifrån de mål som finns? Hur bör olika tvärgående 

perspektiv integreras utan att det leder till perspektivträngsel? 

 Hur säkerställer man att den kommande strategin får genomslag i den samlade 

nationella styrningen, exempelvis inom ramen för andra nationella styrdoku-

ment? 

 Bör den kommande strategin på något sätt ta hänsyn till eller bygga vidare på 

de tidigare respektive befintliga styrdokumentet inom området? 

Beskrivningar av hur den kommande strategin är tänkt att följas upp 

Analyserna visar att beskrivningen av hur de olika styrdokumenten är tänkta att följas 

upp varierar. Överlag är redogörelserna relativt begränsad, och det är svårt att bilda sig 

någon tydlig uppfattning om principiella beslut kring när och hur samt på vilket sätt de 

nationella styrdokumenten i allmänhet ska följas upp. Endast ett par undersökta styrdo-

kument redovisas identifierade indikatorer som kan användas för uppföljning. I vissa fall 

finns eller hänvisar man till separata dokument där relevanta indikatorer listas, men 

detta görs i relativt begränsad utsträckning. Slutsatsen blir, bland annat utifrån Stats-

kontorets genomförda utvärderingar och analyser, att det är viktigt att tydliggöra hur och 
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när uppföljningen är tänkt att göras. Detta behöver emellertid inte redovisas i det fak-

tiska styrdokumentet utan kan beskrivas i andra underlag. Det viktiga är att informat-

ionen är tydlig och tillgänglig, samt att den bygger på en analys om vad som är mest 

ändamålsenligt i sammanhanget. Enligt regeringsuppdraget till Socialstyrelsen och Folk-

hälsomyndigheten om att ta fram underlag till en nationell strategi, ingår att utveckla 

förslag till uppföljningssystem med tillhörande indikatorer. Detta ger en möjlighet att 

utforma ett system som kan bli vägledande även för andra områden, eftersom detta ge-

nerellt sett verkar saknas. Systemet bör utvecklas utifrån en analys av hur uppföljningen 

kan göras så värdefull som möjligt – både sett till indikatorer (vad som ska följas upp) 

tidpunkt (när uppföljning ska ske) samt ansvarig aktör (vem som ska följa upp). Inom 

ramen för de individuella analyserna som berörda myndigheter genomför, ingår att be-

lysa relevanta datakällor som har bäring på området samt att peka ut relevanta befintliga 

uppföljningssystem (1). Denna del av analysen kommer sannolikt kunna fungera som en 

central kunskapskälla i det fortsatta arbetet.  

Diskussionsfrågor för det fortsatta arbetet 

 Hur bör strategin följas upp och på vilket sätt bör detta redovisas eller kommu-

niceras?  

 Har val av uppföljningsmodell föregåtts av en analys av vilken som blir mest 

ändamålsenligt? 
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APPENDIX 
Styrdokument 

Inkluderade styrdokument 

1 
Överenskommelse mellan staten och SKR om insatser inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021–2022 

2 En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 

3 
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–
2024 - Agera för säker vård 

4 
En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsiden-
titet eller könsuttryck 

5 
En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Ut-
drag (kapitel 5, sid 109–155) ur Makt, mål och myndighet – feministisk politik för 
en jämställd framtid Skr. 2016/17:10) 

6 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling 

7 Nationell läkemedelsstrategi 2020–2022 

8 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249) 

9 
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 
2016/17:10) 

10 
Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) - En god, jämlik och 
jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen 

11 
Tillsammans mot brott - Ett nationellt brottsförebyggande program (Skr. 
2016/17:126) 

12 
Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer - Underlaget till en 
nationell strategi 

13 Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom 

14 
En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (Skr 
2011/12:56) 

15 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

16 Nationell strategi mot HIV/AIDS och vissa andra smittsamma sjukdomar 

17 En nationell strategi för life science 

18 
Samlat grepp mot rasism och hatbrott: Nationell plan mot rasism, liknande former 
av fientlighet och hatbrott 

19 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (Prop. 2016/17:188) 

20 Framtidens friluftsliv (Prop. 2009/10:238) 

21 
Sveriges nationella reformprogram 2020 - Europa 2020 - EU:s strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla 

22 Vision e-hälsa 2025 

23 Nationell strategi mot våldsbejakande extremism 

24 Nystart för Nollvisionen - Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige 

25 
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (Prop. 2020/21:132) 

26 
”En god arbetsmiljö för framtiden – Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 
(Skr 2020/21:92)” 
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Tabell 5. Inkluderade styrdokument 

Exkluderade breda tvärgående ”styrdokument” 

1 
Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 - Fem fokusom-
råden fem år framåt 

2 Ett nationellt handlingsprogram för Suicidprevention 

3 Barnkonventionen 

4 Mänskliga rättigheter 

5 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

6 
En god och nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på 
primärvården 

7 Ungdomspolitiken 

8 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6 

Tabell 6. Exkluderade breda tvärgående ”styrdokument” 

Exkluderade styrdokument 

1 Indikatorer i Nationella riktlinjer (NR) 

2 Kommande strategi: Motverka våld mot barn 

3 Handlingsplan Agenda 2030 (2018–2020) 

4 Digitaliseringsstrategin 

5 Nationella läkemedelslistan 

6 
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 
– 2020 (Skr. 2015/16:86) 

7 
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för peri-
oden 

8 Kommande strategi: Nationell strategi för anhöriga 

9 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige (Prop. 1997/98:145) 

10 Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen 

11 
Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera 
aktörer 

12 Vägledning för elevhälsan  

13 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

14 Polismyndighetens strategi för narkotikabekämpning 

Tabell 7. Exkluderade styrdokument 
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Sammanställning av mål där psykisk hälsa eller suicidprevention om-

nämns direkt eller indirekt 

Överenskommelse mellan staten och SKR om insatser inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 

5.4 En god vård och omsorg som är effektiv och säker, utgår från individen behov och 

är baserad på bästa tillgängliga kunskap  

5.5 Patienter och brukare som aktiva medskapare av vården och omsorgen – en mer 

personcentrerad vård och omsorg 

5.6 Ett stärkt suicidpreventivt arbete 

5.7 En förstärkt psykiatrisk traumavård  

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

2020–2024 - Agera för säker vård 

Övergripande mål: Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada (Med vårdskada 

avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas) 

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck 

Fokusområde: Hälsa, vård och sociala tjänster. 

Regeringens ambition är att HBT-personer ska ha lika förutsättningar och möjlig-

heter som heterosexuella och cis-personer att uppnå en god hälsa 

Fokusområde: Hälsa, vård och sociala tjänster. 

Regeringens ambition är också att skapa en mer jämlik vård och social omsorg. 

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvin-

nor (Utdrag (kapitel 5, sid 109–155) ur Makt, mål och myndighet – fe-

ministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10) 

Övergripande mål: mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

(Målsättning) Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 

(Målsättning) Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsut-

satta kvinnor och barn 

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 
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Delmål 3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal 

människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt 

främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

Delmål 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249) 

Övergripande mål: Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 

och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Målområde 1 - Det tidiga livets villkor  

Målområde 2 - Kunskaper, kompetenser och utbildning  

Målområde 3 - Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö 

Målområde 4 - Inkomster och försörjningsmöjligheter 

Målområde 5 - Boende och närmiljö 

Målområde 6 - Levnadsvanor 

Målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet 

Målområde 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid 

(Skr. 2016/17:10) 

Delmål 5 - Jämställd hälsa 

Delmål 6 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) - En god, 

jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen 

Övergripande mål: En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela 

befolkningen. 

Delmål 1 av 4: Sexualitet och sexuell hälsa 

Alla har frihet att avgöra om, när och hur de vill vara sexuellt aktiva, välja sina sexu-

alpartner i jämlikhet och samtycke, ha njutbara sexuella upplevelser, utan risk för 

sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.  
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Delmål 2 av 4: Reproduktion och reproduktiv hälsa 

Alla har rätt till en god reproduktiv hälsa och kan välja om, när, hur många och på 

vilket sätt de önskar få barn samt har rätt till en trygg och säker vård vid graviditet, 

förlossning och abort. 

Delmål 3 av 4: Egenmakt, integritet och identitet med koppling till hälsa 

Alla respekteras och stärks i sin egenmakt, i sin kroppsliga integritet och i sitt privat-

liv samt i sin sexuella identitet och könsidentitet, utan begränsningar och stigmatise-

ring. Alla har rätt till frihet från diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella 

trakasserier, samt våld eller förtryck 

Delmål 4 av 4: Jämlika och jämställda relationer med koppling till hälsa 

Alla har rätt att fritt välja om, när och med vem eller vilka de vill ha en relation eller 

leva tillsammans med i jämlikhet. Alla har också rätt att fritt välja om, när och med 

vem äktenskap ingås eller upplöses. 

Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom 

Kvinnor och män med demenssjukdom ska kunna åldras i trygghet, så långt som det 

är möjligt med ett bibehållet oberoende.  

Kvinnor och män med demenssjukdom ska, sjukdomen till trots, kunna leva ett ak-

tivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag.  

Hon eller han ska vidare bemötas med respekt, och ha tillgång till god vård och om-

sorg som både är jämställd och jämlik.  

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 

(Skr 2011/12:56) 

Målområde: Hälsa och social omsorg och trygghet  

Nationell strategi mot HIV/AIDS och vissa andra smittsamma sjukdomar 

(Delmål 1) Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande in-

satser når relevanta målgrupper, såväl som hela befolkningen 

(Delmål 3) Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och 

att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att 

särbehandlas  

Funktionshinderpolitiken (Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inrikt-

ning för funktionshinderspolitiken) 
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Övergripande mål: Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ut-

gångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för per-

soner med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas. 

Mål: Utbildning 

Regeringens utbildningspolitik strävar efter att utjämna socioekonomiska skillnader 

och att ge alla människor möjlighet att utvecklas. Alla barn, unga och vuxna ska 

också ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till 

sin fulla potential oberoende av ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättning. 

Mål: IT-politiken 

Det övergripande it-politiska målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att an-

vända digitaliseringens möjligheter. Detta innebär bl.a. att alla som vill ska kunna 

använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, oavsett personliga förutsätt-

ningar som ålder, funktionsnedsättning och kunskapsnivå eller andra förutsättningar 

som kan beskrivas som ekonomiska, kulturella och etniska. 

Mål: Transport (precision av det tranportspolitiska funktionsmålet):  

Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktions-

nedsättning. 

Mål: Barn med funktionsnedsättning 

Målet med regeringens barnrättspolitik är att alla barn (inkl. Barn med funktions-

nedsättningar) ska få sina rättigheter tillgodosedda. I det ingår barnets rätt till såväl 

skydd mot våld och övergrepp som till delaktighet i samhället. 

Mål: Åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med funktions-

nedsättning 

Regeringen redovisar i skrivelsen ett delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upp-

höra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till 

kroppslig integritet.  

Mål: Hälsa 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Mål: Hälsa 

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behov-

sanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara 

jämlik, jämställd och tillgänglig (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9).  

Sveriges nationella reformprogram 2020 - Europa 2020 - EU:s strategi 

för smart och hållbar tillväxt för alla 
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Målet för ökad social delaktighet - Sveriges nationella mål: Att öka den sociala delak-

tigheten genom att minska andelen kvinnor och män 20–64 år som är utanför ar-

betskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till 

väl under 14 procent 2020. 

Vision e-hälsa 2025 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-häl-

sans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 

hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet. 

Nystart för Nollvisionen - Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i 

Sverige 

Hänsynsmål: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpas-

sas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 

generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till ökad 

hälsa. 

En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, 

tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (Prop. 2020/21:132) 

Långsiktigt mål 2 – Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av al-

kohol, narkotika, dopning, tobaks och nikotinprodukter och spel om pengar 

Långsiktigt mål 4 – Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller be-

roende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks och nikotinprodukter och spel 

om pengar ska successivt minska. 

Långsiktigt mål 5 – Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsätt-

ningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 

Långsiktigt mål 6 – Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller 

andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter och 

spel om pengar ska minska. 

Långsiktigt mål 7 - En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt  

”En god arbetsmiljö för framtiden – Regeringens arbetsmiljöstrategi 

2021–2025 (Skr 2020/21:92)” 

Regeringens vision är ett arbetsliv som erbjuder var och en som arbetar trygghet, ut-

veckling och god hälsa. 

Regeringens mål om en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som mot-

verkar att människor utestängs från arbetet, som tar hänsyn till människors olika 

förutsättningar och som bidrar till utveckling av både individer och verksamheter 
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Delmål (2 av 4): Ett hälsosamt arbetsliv  

Delmål (3 av 4): Ett tryggt arbetsliv  

Tabell 8. Sammanställning av mål 

Sammanställning av aktiviteter där psykisk hälsa eller suicidprevent-

ion omnämns direkt eller indirekt 

Överenskommelse mellan staten och SKR om insatser inom området psy-

kisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 

5.2 Insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, främja psykisk hälsa och mot-

verka psykisk ohälsa bland barn och unga 

5.3 Insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med sam-

sjuklighet 

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 

(Insats inom målområde 1): Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning  

(Insats inom målområde 2): Stöd till föräldrar inom hälso- och sjukvården 

(Insats inom målområde 2): Stöd till föräldrar inom missbruk och beroendevården 

En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck 

Åtgärd inom området Hälsa, vård och sociala tjänster: Psykisk ohälsa (PRIO-psykisk 

ohälsa) 

Åtgärd inom området Hälsa, vård och sociala tjänster: Psykisk ohälsa (pilotstudie för 

en ungdomsversion av ett självmordsförebyggande program) 

Åtgärd inom området Hälsa, vård och sociala tjänster: Psykisk ohälsa (Ungdomssty-

relsen har fått I arbete att öka kunskap om unga med upplevd psykisk ohälsa (ej dia-

gnosticerad)) 

Åtgärd inom området Hälsa, vård och sociala tjänster: Kunskap om HBT-personers 

hälsa och levnadsvillkor (Uppdrag om att redovisa hur hälsan och dess bestämnings-

faktorer avseende HBT-personer har utvecklats) 

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249) 

Insats (under målområde 1 - det tidiga livets villkor): Föräldraskapsstöd (Uppdraget 

gäller under perioden 2014–2018 och syftet är att främja barnets hälsa och utveckling) 
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Insats (under målområde 1 - det tidiga livets villkor): Familjerätt - Därigenom kan 

barnets hälsa och utveckling och rättigheter främjas och tillgodoses. 

Insats (under målområde 1 - det tidiga livets villkor): Insatser för ökad tillgänglighet i 

barnhälsovården - barnets hälsa och utveckling ska stå i centrum 

Insats (under målområde 1 - det tidiga livets villkor): Insatser för ökad psykisk hälsa 

hos barn och unga 

Insats (under målområde 1 - det tidiga livets villkor): Stärkt stöd till barn som anhöriga 

(barn som anhöriga i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsned-

sättning eller där våld förekommer) 

Insats (under målområde 2 - kunskaper, kompetens och utbildning): Elevhälsa 

Insats (under målområde 2 - kunskaper, kompetens och utbildning): Informationsin-

satser som rör hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga 

Insats (under målområde 3 - arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö): Ny myndig-

het för arbetsmiljökunskap - vidare ska myndigheten arbeta med frågor som rör före-

tagshälsovård  

Insats (under målområde 3 - arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö): En arbets-

miljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 - Strategin har utformats kring 

tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetso-

lyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö. 

Insats (under målområde 4 - inkomster och försörjningsmöjligheter): Förändrat stöd 

till barn med funktionsnedsättning 

Insats (under målområde 6 - Levnadsvanor): Hälsofrämjande insatser riktade till ro-

mer 

Insats (under målområde 6 - Levnadsvanor): Insatser mot spelproblem 

Insats (under målområde 6 - Levnadsvanor): Stödlinjer inom alkohol, tobak och spel-

området 

Insats (under målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet): Främja goda lev-

nadsvillkor för unga kvinnor och unga män utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

Insats (under målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet): Första befolknings-

studien på området SRHR  

Insats (under målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet): Samverkan för att 

främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter 
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Insats (under målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet): Insatser för att 

stärka delaktighet och rättigheter för personer med allvarlig psykisk ohälsa 

Insats (under målområde 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård): Sats-

ning på förlossningsvård och kvinnors hälsa 

Insats (under målområde 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård): Vår-

den för personer med kroniska sjukdomar ska utvecklas 

Insats (under målområde 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård): Psy-

kisk ohälsa ett prioriterat område 

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) - En god, jäm-

lik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen 

Åtgärdsområde 1: Skapa strukturella förutsättningar för SHRH 

Åtgärdsområde 2. Synliggör SRHR som del av folkhälsan 

Åtgärdsområde 3. Säkerställ kompetens hos berörda yrkesgrupper 

Åtgärdsområde 4. Säkra rätten till kunskap och information 

Åtgärdsområde 5. Främja sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet 

Åtgärdsområde 6. Förebygg sexuell och reproduktiv ohälsa genom hela livet 

Åtgärdsområde 7. Skapa jämlik och tillgänglig vård, stöd och behandling 

Tillsammans mot brott - Ett nationellt brottsförebyggande program 

Åtgärder under målsättningen ”för det brottsförebyggande arbetets inriktning”: 

Minska motivationen att begå brott: Tidiga insatser för barn och unga som riskerar att 

hamna i kriminalitet - Åtgärder som syftar till att upptäcka risker för eller förekomst 

av t.ex. våld eller missbruk utgör också viktiga delar i ett brottsförebyggande arbete 

Åtgärder under målsättningen ”för det brottsförebyggande arbetets inriktning”: 

Minska motivationen att begå brott: Tidiga insatser för barn och unga som riskerar att 

hamna i kriminalitet - Föräldraskapsstöd 

Åtgärder under målsättningen ”för det brottsförebyggande arbetets inriktning”: 

Minska motivationen att begå brott: Tidiga insatser för barn och unga som riskerar att 

hamna i kriminalitet - Skolans roll som brottsförebyggande 

Åtgärder under målsättningen ”för det brottsförebyggande arbetets inriktning”: 

Minska motivationen att begå brott: Minska risken för återfall i brott  
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Åtgärder under målsättningen ”för det brottsförebyggande arbetets inriktning”: 

Minska motivationen att begå brott: Effektiva förebyggande åtgärder för behandling 

av våldsutövare 

Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom 

(Målområde 1 - Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg) - Informat-

ionsöverföring 

(Målområde 1 - Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg) - Vision e-

hälsa 

(Målområde 1 - Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg) - Tidigt in-

satta stödinsatser 

(Målområde 1 - Samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg) - Teamar-

bete 

(Målområde 2 - Personal) - Stöd till kommuner och landsting 

(Målområde 2 - Personal) - Bemanning 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Rätt kompetens 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Reglering av yrket undersköterska 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Kunskapssatsning för baspersonal 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Stöd för att stärka hälsa och förebygga fal-

lolycka 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Vård i livets slutskede vid demenssjukdom 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Förebygga tvångs- och begränsningsåtgär-

der 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Våld mot och av personer med demens-

sjukdom 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Dagverksamhet 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Betydelsen av nationella minoritetsspråk 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Utrikesfödda personer med demenssjuk-

dom 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Tolkning till andra språk 
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(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Svenskt Demenscentrum 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Forskning 

(Målområde 3 - Kunskap och kompetens) - Samverkansprogrammet Life Science 

(Målområde 4 - Uppföljning och utvärdering) - Indikatorer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom 

(Målområde 4 - Uppföljning och utvärdering) - SveDem 

(Målområde 4 - Uppföljning och utvärdering) - BPSD-registret 

(Målområde 5 - Anhöriga och närstående) - Utveckling av stöd till anhöriga 

(Målområde 5 - Anhöriga och närstående) - Anhörigas stöd till personer med demens-

sjukdom ur ett jämställdhetsperspektiv 

(Målområde 6 - Samhälle) - Ett demensvänligt samhälle  

(Målområde 6 - Samhälle) - Tillgänglig miljö 

(Målområde 7 - Digitalisering och välfärdsteknik) - Ny teknik och personer med kog-

nitiva svårigheter 

(Målområde 7 - Digitalisering och välfärdsteknik) - Etiska aspekter på välfärdsteknik 

för personer med demenssjukdom 

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 

(Skr 2011/12:56) 

Åtgärd inom Målområde: Hälsa och social omsorg och trygghet: Mer kunskap om 

romska kvinnors livssituation och hälsa 

Åtgärd inom Målområde: Hälsa och social omsorg och trygghet: Kunskap om romer 

och utvecklade arbetssätt inom socialtjänsten  

Åtgärd inom Målområde: Hälsa och social omsorg och trygghet: Hälsokommunikatö-

rer  

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 

Insatser (under delmål Utbildning): Insatser för att höja elevernas resultat och stärka 

skolans kompensatoriska uppdrag  

Insatser (under delmål Brottslighet) - Insatser för barn och unga  
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Insatser (under delmål Brottslighet) - Insatser för att främja det brottsförebyggande 

arbetet  

Insatser (under delmål Brottslighet) - Insatser mot narkotika  

Funktionshinderpolitiken (Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inrikt-

ning för funktionshinderspolitiken) 

(Under prioriterade området Arbetsmarknad) - Översyn av termen nedsatt förmåga 

(Under prioriterade området Arbetsmarknad) - Samspelet mellan arbetsmarknadspo-

litiken och aktivitetsersättningen 

(Under prioriterade området Arbetsmarknad) - Flexiblare insatser (exempelvis flex-

jobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få be-

hålla ett arbete 

(Under prioriterade området Utbildning) - Tillgängliga lärmiljöer 

(Under prioriterade området Utbildning) - Övergång från gymnasiesärskola till ar-

betsliv 

(Under prioriterade området Utbildning) - Stöd till föräldrar som har barn med neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(Under prioriterade området Utbildning) - Kunskapsspridning av goda exempel inom 

högskola och universitet 

(Under prioriterat område IT-politiken) - Ökad kunskap om användarnas behov på 

IT-området 

(Under prioriterat område IT-politiken) - Ökade kunskaper om hur jämställdhetspo-

litiska mål uppfylls 

(Under prioriterat område Transporter) - Uppdrag om kvalitet i färdtjänsten 

(Under prioriterade området Transporter) - Uppdrag om tillgänglighet och använd-

barhet inom transportsystemet 

(Under prioriterat område Boende i gruppbostad eller i bostad med särskild service 

enligt LSS) - Frågan om hur enskilda som fått insatsen gruppbostad eller bostad med 

särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

ska undgå att få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning bör ses över. 

(Under prioriterat område Boende i gruppbostad eller i bostad med särskild service 

enligt LSS) - Översyn av reglerna för enkelt avhjälpta hinder  
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(Under prioriterat område Boende i gruppbostad eller i bostad med särskild service 

enligt LSS) - Översiktsplanering och funktionshinder 

(Under prioriterat område Sveriges Domstolar) - Domstolsverket bör ges i uppdrag att 

fortsätta genomföra insatser för att öka kompetensen i syfte att anpassa verksamheten 

inom Sveriges Domstolar för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget bör ge-

nomföras i dialog med Myndigheten för delaktighet och funktionshindersrörelsen.  

(Under prioriterat område Barn med funktionsnedsättning) - De strategiska insatser 

som regeringen genomför för att ge FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkon-

ventionen) en stark ställning i Sverige bör bidra till arbetet med att nå det nya nation-

ella målet för funktionshinderspolitiken 

(Under prioriterat område Åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor med funktionsnedsättning) - se sammanställning för skrivelsen ”En nationell 

strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Utdrag (kapitel 5, sid 

109–155) ur Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid 

Skr. 2016/17:10)” 

Sveriges nationella reformprogram 2020 - Europa 2020 - EU:s strategi för 

smart och hållbar tillväxt för alla 

Under målet om Social delaktighet: Förbättringar för minskad sjukfrånvaro 

Under målet om Social delaktighet: Stöd till landsting och kommuner att genomföra 

sina funktionshinderspolitiska strategier och planer 

Under målet om Social delaktighet: Ökat statsbidrag för verksamheten med personligt 

ombud  

Under målet om Social delaktighet: Ökad jämlikhet och jämställdhet i hälsa samt till-

gång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet 

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism 

Under åtgärder på lokal nivå: Stöd att lämna våldsbejakande extremism 

Under åtgärder på nationell nivå: Hälso- och sjukvård 

Nystart för Nollvisionen - Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i 

Sverige 

Förhindra självmord 

En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, 

tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (Prop. 2020/21:132) 
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Under långsiktigt mål 2: Framtagande av information om ANDT och dess påverkan på 

graviditeten och det ofödda barnet för att minska fosterskador  

Under långsiktigt mål 2: Ökad samverkan för att fånga upp och förebygga missförhål-

landen  

Under långsiktigt mål 2: Tidiga och utvecklade insatser samt bättre upptäckt i barn-

hälsovården i syfte att förebygga ohälsa 

Under långsiktigt mål 2: Elevhälsan som förebyggande och hälsofrämjande  

Under långsiktigt mål 2: Förskolans och skolans roll i det förebyggande ANDTS-arbete 

Under långsiktigt mål 2: Stärkt stöd till barn och unga för att förebygga framtida psy-

kisk ohälsa, riskbeteenden och missbruk eller beroende 

Under långsiktigt mål 3: Metodutveckling för att stärka det narkotikaförebyggande ar-

betet och därmed skydda barn och unga 

Under långsiktigt mål 3: Åtgärder för att förhindra användningen av dopning 

Under långsiktigt mål 3: Förebyggande insatser för att hindra unga som varken arbetar 

eller studerar från att hamna i missbruk eller beroende 

Under långsiktigt mål 3: Ungdomsmottagningarnas insatser för att stärka förutsätt-

ningarna att informera om ANDTS 

Under långsiktigt mål 3: Civila samhällets roll för att främja hälsa och motverka miss-

bruk eller beroende hos barn och unga  

Under målområde 4: Stärkt kompetens inom äldreomsorgen för att uppmärksamma 

och hantera skadligt bruk av bl.a. alkohol bland äldre 

Under målområde 4: Bruk av narkotika på arbetsplatsen behöver uppmärksammas – 

en fråga om arbetsmiljö och säkerhet 

Under målområde 4: Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården samt tandvår-

den för att identifiera personer med skadligt bruk 

Under målområde 4: Telefon- och webbaserat stöd för personer med missbruk eller 

beroende 

Under målområde 5: Tidig identifiering och behandling av unga med psykiska diagno-

ser som riskerar att utveckla missbruk eller beroende 

Under målområde 5: Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med 

andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån patienters specifika förutsättningar 

och behov 
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Under målområde 5: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende 

Under målområde 5: Tillgång till sprututbytesverksamhet 

Under målområde 5: Motverka och förebygga hemlöshet 

Under målområde 5: Tillgång till skyddade boenden 

Under målområde 5: Kunskap om HBTQI-personer och ANDTS  

Under målområde 5: Vård och stöd för intagna med missbruk eller beroende 

Under målområde 6: Arbete för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och 

narkotikaförgiftningar  

Tabell 9. Sammanställning av aktiviteter 

Målgrupper 

Barn och unga (40) 

Asylsökande eller ensamkommande barn och unga 

Barn i familjer där missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, våld fö-

rekommer 

Barn med funktionsnedsättning 

Barn och unga 

Barn och unga HBTQ-personer 

Barn och unga med NPF 

Barn och unga med risk för att hamna i kriminalitet 

Barn och unga som anhöriga 

Barn och unga som begår brott 

Barn och unga som lever i missförhållanden 

Barn och unga som mobbas 

Barn och unga som riskerar att inte klara skolan 

Barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck 

Barn och unga i socialt utsatta områden 
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Barn och unga romer 

Barn och unga som inte studerar eller arbetar 

Barn och unga som utsätts för våld 

Blivande mammor och dess (ofödda) barn 

Flickor med funktionsnedsättning 

Flickor och unga kvinnor 

Män och pojkar 

Pojkar 

Romer som är kvinnor och flickor 

Unga kvinnor och män 

Unga vuxna i riskutsatthet 

Unga vuxna med psykisk sjukdom eller NPF 

Unga och unga vuxna 

Ungdomar med normbrytande beteende 

Ungdomar som begår brott 

Utsatta grupper (40) 

Barn i familjer där missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, våld fö-

rekommer 

Barn och unga med risk för att hamna i kriminalitet 

Barn och unga som begår brott 

Barn och unga som lever i missförhållanden 

Barn och unga som mobbas 

Barn och unga som riskerar att inte klara skolan 

Barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck 

Barn och unga i socialt utsatta områden 
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Barn och unga som inte studerar eller arbetar 

Barn och unga som utsätts för våld 

Familjer och grupper i socioekonomiskt utsatta områden 

HBTQ-personer som utsätts för våld, diskriminering och som har självdestruktiva be-

teenden 

Intagna 

Kvinnor som utsätts för våld 

Långtidssjukskrivna 

Personer i eller som har varit i prostitution 

Personer med demens som utsätts för eller som utövar våld 

Personer med låg inkomst 

Personer med risk för att hamna i kriminalitet 

Personer med risk för att utveckla riskbruk och/eller beroende 

Personer med sämre socioekonomi 

Personer som är utsatta för våld, förtryck, könsstympning eller sexuellt våld 

Personer som arbetar i riskmiljöer (krogen m.m.) 

Personer som utsätts för våld 

Personer som utsätts för våld och/eller sexuella övergrepp 

Personer och familjer i risk för eller som befinner sig i hemlöshet 

Romska kvinnor som är våldsutsatta 

Unga vuxna i riskutsatthet 

Ungdomar med normbrytande beteende 

Ungdomar som begår brott 

Personer med psykiatriska tillstånd (39) 

Barn med funktionsnedsättning 
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Barn och unga med NPF 

De med allvarlig psykisk sjukdom 

Flickor med funktionsnedsättning 

Föräldrar som har missbruk och beroende eller psykisk ohälsa 

Kvinnor med funktionsnedsättning 

Personer med demens 

Personer med demens som har ett annat modersmål 

Personer med demens som tillhör en nationell minoritet 

Personer med demens som utsätts för eller som utövar våld 

Personer med depression, psykos, PTSD, psykisk ohälsa 

Personer med funktionsnedsättning 

Personer med kroniska sjukdomar 

Personer med missbruk och beroende 

Personer med olika tillstånd (schizofreni, självskadebeteende, ångest och depression, 

missbruk och beroende, ADHD) 

Personer med psykisk ohälsa 

Personer med psykisk sjukdom 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Personer med samsjuklighet 

Personer som injicerar droger 

Romer med missbruk och beroende 

Unga vuxna med psykisk sjukdom eller NPF 

Utrikesfödda med demens 

Äldre (med skadligt bruk) 

Kön (24) 
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Blivande mammor och dess (ofödda) barn 

Flickor med funktionsnedsättning 

Flickor och unga kvinnor 

Kvinnliga anhöriga till personer med demens 

Kvinnor 

Kvinnor med funktionsnedsättning 

Kvinnor som utsätts för våld 

Kvinnor och män mellan 20–64 år 

Män 

Män som har sex med män 

Män och pojkar 

Pojkar 

Romer som är kvinnor och flickor 

Romska kvinnor som är våldsutsatta 

Unga kvinnor och män 

HBTQ-personer (9) 

Barn och unga HBTQ-personer 

HBTQ-personer 

HBTQ-personer som utsätts för våld, diskriminering och som har självdestruktiva be-

teenden 

Män som har sex med män 

Transpersoner 

Minoriteter (8) 

Barn och unga romer 

Personer med demens som tillhör en nationell minoritet 
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Romer  

Romer med missbruk och beroende 

Romer som är kvinnor och flickor 

Romska kvinnor som är våldsutsatta 

Utländsk bakgrund (6) 

Asylsökande och nyanlända 

Asylsökande eller ensamkommande barn och unga 

Personer med demens som har ett annat modersmål 

Utrikesfödda med demens 

Övrigt (13) 

Anhöriga till personer med demens 

Anhöriga, närstående 

Föräldrar 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

Personal inom hälso- och sjukvård och omsorg 

Personer som begår brott 

Personer som utövar våld 

Personer med ursprung i områden med hög förekomst av HIV 

Yrkesverksamma 

Äldre 

Tabell 10. Sammanställning av målgrupper 

 



 

 

 

 

 


