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BRP+ för bättre beslut om framtiden  
 

De senaste åren har Sveriges regioner fört en diskussion om BNP:s begränsningar för att fånga 
samhällsutvecklingen. BNP, och regionala BRP, följer den ekonomiska produktionen, men säger inte 
något om hållbarhet i ett längre perspektiv, eller om medborgarnas livskvalitet.  

Dä rfö r här regiönernä tillsämmäns med Tillvä xtverket utvecklät BRP+, ett lä ngsiktigt mä tsystem fö r 
regiönäl livskvälitet, söm vi höppäs skä bidrä till en ö verblick ö ver hur ekönömi, miljö  öch söciäl 
utveckling hä nger ihöp, hur ölikä priöriteringär pä verkär värändrä öch hur dägens beslut pä verkär 
främtiden.  

BRP+ länserädes i jänuäri 2016. Dä refter här systemet änvä nts öch testäts i svenskä kömmuner öch 
regiöner, öch utifrä n deräs erfärenheter öch ännän kunskäp förtsä tter vi ätt utvecklä systemet. Vi 
höppäs ätt sä  mä ngä söm mö jligt vill lä rä sig mer öm BRP+ öch änvä ndä systemet.  

I den hä r räppörten finns en sämläd beskrivning äv helä systemet fö r lä ngsiktig livskvälitet: temän, 
äspekter öch indikätörer. Dettä ä r en uppdäteräd versiön, söm innehä ller de fö rä ndringär söm gjörts i 
mä tsystemet sedän 2016. Pä  webben www.regläb.se/BRP+ sämt pä  www.tillväxtverket.se/BRPplus 
finns ytterligäre fö rdjupning: presentätiönsmäteriäl, visuäliseringär öch regiönälä exempel – öch vi 
fyller pä  köntinuerligt. Pä  webben finns öcksä  köntäktuppgifter till öss i pröjektet, öm du vill bidrä 
med synpunkter öch kömmentärer.  

Att skäpä ett system söm beskriver livskvälitet i däg öch i främtiden ä r en svä r uppgift; ätt 
implementerä systemet i ällä svenskä regiöner ä r en ä nnu stö rre utmäning. Men vä r fö rhöppning ä r 
ätt BRP+ skä bli ett instrument söm bidrär till regiönäl utveckling – söm ger underläg fö r en 
diskussiön dä r helhetssyn öch främtidsfrä gör stä r i centrum. 

 
Evä Möe    Lärs Wikströ m 

Regläb    Tillvä xtverket   

 

http://www.reglab.se/BRP
http://www.tillvaxtverket.se/BRPplus
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1. Varför kompletterande mått till BNP? 
Den ekönömiskä tillvä xten ä r ett viktigt medel fö r sämhä llets utveckling. BNP, eller det regiönälä BRP, 
här dä rfö r näturligt tägit pläts söm en huvudindikätör fö r ätt fö ljä nätiöner öch regiöners utveckling. 
En ä terkömmände diskussiön här döck fö rts kring BNP-mä ttets begrä nsningär ätt fä ngä 
sämhä llsutvecklingen i stört, öch den livskvälitet söm BNP i grund öch bötten ä r tä nkt ätt bidrä till. 
BNP/BRP ä r ett mä tt söm visär vä rdet äv den ekönömiskä pröduktiönen under en viss tid, men sä ger 
ingenting öm resursutnyttjände, öm pröduktiönen ä r hä llbär i ett lä ngre perspektiv eller öm den 
leder till ö käd vä lfä rd fö r den enskildä individen.  
 
I täkt med ätt frä gör öm klimät, miljö  öch söciäl rä ttvisä flyttät hö gre upp pä  ägendän här flerä 
initiätiv tägits fö r ätt kömpletterä BNP/BRP söm mä tt pä  sämhä llsutveckling. Stiglitzkömmissiönen1, 
EU:s Beyönd GDP2 öch OECD:s Better Life Initiätive3 ä r nä grä exempel. Under 2015 meddeläde 
Euröpeiskä kömmissiönen ätt män beslutät undersö kä mö jligheternä ätt integrerä Söciäl Prögress 
Index, SPI, i ekönömiskä ö vervä gänden öch beslut4. Finänsdepärtementet meddeläde 2017 ätt män 
vält ut ett äntäl mä tt pä  vä lstä nd fö r ätt kömpletterä regeringens budgetärbete56. Ett äv delmä len7 i 
Agendä 2030 ä r ätt ”byggä vidäre pä  befintligä initiätiv fö r ätt utvecklä mä tt pä  främsteg söm gö rs 
möt hä llbär utveckling söm kömpletterär BNP”.  
 
2013 initieräde dä värände Regiönfö rbundet O stsäm, numerä Regiön O stergö tländ, ett 
utvecklingspröjekt fö r ätt undersö kä fö rutsä ttningärnä fö r ätt utvecklä ett bredäre mä tt pä  regiönäl 
utveckling. 17 regiöner öch örgänisätiöner8 gick sämmän öch genömfö rde en gemensäm fö rstudie9 
inöm Regläb, söm resulteräde i en rekömmendätiön ätt änvä ndä OECD:s mä tsystem fö r livskvälitet, 
Better Life, kömbinerät med en käpitälänsäts.  
 
Under 2015 förtsätte ärbetet med ätt utvecklä rämverket, genöm ätt identifierä mä tömrä den öch 
indikätörer med releväns fö r svenskä regiöner. Utvecklingsärbetet genömfö rdes i ett gemensämt 
pröjekt inöm Regläb10, dä r regiöner, myndigheter öch ändrä örgänisätiöner deltög öch tillsämmäns 
tög stä llning till temän, äspekter öch indikätörer. 2016 länserädes rämverket BRP+ söm tär sin 
utgä ngspunkt i OECD:s Better Life Index. 
 
Fö ljände räppört beskriver BRP+ uppbyggnäd öch urväl äv indikätörer. Räppörten ä r en uppdätering 
äv en räppört frä n 2016, BRP+ Mätsystem för långsiktig livskvalitet i svenska regioner. 

                                                           
1 http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/stiglitz/documents-
commission.htm 
2 http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html 
3 http://www.oecdbetterlifeindex.org 
4 https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/09/social-progress-gdp-economic-growth-
european-commission 
5 Arbetet med kompletterande mått utgick bland annat från SOU 2015:56. 
6 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/nya-matt-pa-valstand/ 
7 Mål 17:19. 
8 Följande organisationer deltog i förstudien 2014: Regionförbunden Östsam, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, 
Region Skåne och Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Tillväxtverket, Näringsdepartementet 
samt Reglab. I en bredare kontakt-grupp ingick även regionerna Gävleborg, Örebro, Gotland, Jönköping, Kalmar, 
Södra Småland och Norrbotten. 
9 http://www.reglab.se/BRP+/wp-content/uploads/Breddat-mått_slutrapport.pdf 
10 Följande organisationer deltog i arbetet med att utveckla ramverket för BRP+ under 2015: Landstinget 
Blekinge, Länsstyrelsen i Stockholm, Nordregio, Norrbottens läns landsting, Region Blekinge, Region Dalarna, 
Region Gävleborg, Region Jämtland Här-jedalen, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Skåne, Region 
Uppsala, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland, Stockholms läns 
landsting, Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtanalys, Tillväxt-verket, Västra Götalandsregionen.   

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/09/social-progress-gdp-economic-growth-european-commission
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/09/social-progress-gdp-economic-growth-european-commission
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2. BRP+ övergripande struktur och utformning  
Utgä ngspunkten fö r BRP+ ä r livskvälitet söm det ö vergripände mä let fö r den regiönälä 
utvecklingspölitiken. Livskvälitet skäpät pä  ett sä dänt sä tt ätt det inte ä ventyrär främtidä 
generätiöners mö jligheter till livskvälitet. Ett mä tsystem behö ver dä rfö r systemätiskt visä pä  hur 
resurser öch tillgä ngär änvä nds i däg – livskvälitet hä r öch nu liksöm hur dettä pä verkär mö jligheter 
till livskvälitet i ett lä ngre perspektiv. 

2.1 Ramverk baserat på OECD Better Life 

BRP+ här lä nät sitt rämverk frä n OECD:s Better Life Initiätive11. Better Life, liksöm BRP+, bestä r äv 
tvä  delär. En fö rstä del söm visär utfället fö r livskvälitet hä r öch nu, bäserät pä  ett äntäl temän söm 
beskriver ölikä ömrä den viktigä fö r livskväliteten. Dessä temän ömfättär sä vä l mäteriellä söm mer 
kvälitätivä fö rutsä ttningär fö r livskvälitet. En ändrä del visär pä  fö rutsä ttningär fö r livskvälitet ö ver 
tid utifrä n fyrä käpitälstöckär; näturkäpitäl, ekönömiskt käpitäl, söciält käpitäl sämt humänkäpitäl. 
Dennä del ävser visä öm livskväliteten idäg skäpäs genöm ett hä llbärt änvä ndände öch fö rvältände äv 
dessä käpitälstöckär. 

 
Figur 1: Konceptuell översikt av BRP+, baserad på OECD:s ramverk Better Life 
 
Better Life Initiätive utvecklädes fö r ätt mä tä öch jä mfö rä livskvälitet mellän nätiöner. OECD 
presenteräde 2015 en regiönäl tillä mpning äv Better Life – OECD Regiönäl Wellbeing12 – utveckläd 
fö r ätt kunnä mä tä ”well-being where it is lived”13. Regiönäl Wellbeing ä r döck inte utförmät sä  ätt det 
helt mötsvärär ö nskemä len söm främkömmit i utvecklingsärbetet äv BRP+. Dels utgä r OECD frä n 
Nuts 2-nivä  (riksömrä den), vilket medfö r ätt geögräfiskä skillnäder inte främträ der öch ätt 
indikätörer öch dä rmed resultät inte ä r nedbrytbärä pä  fö r Sverige relevänt ädministrätiv öch pölitisk 
indelning. De ä r dä rmed inte heller nedbrytbärä pä  kömmunäl nivä , vilket värit ett ö nskemä l frä n 
svenskä regiöner. En del äv indikätörernä i OECD:s regiönälä versiön upplevs inte heller värä 
releväntä utifrä n svenskä regiöners fö rutsä ttningär. 
 

                                                           
11  http://www.oecdbetterlifeindex.org 
12   http://www.oecdregionalwellbeing.org/ 
13 OECD (2014) How’s Life in Your Region? Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making. 
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BRP+ här dä rfö r lä nät rämverket frä n OECD:s mödell, men det här värit nö dvä ndigt ätt definierä 
ömrä den öch indikätörer sä  ätt de blir änpässäde efter en svensk köntext vilket bländ ännät inneburit 
en mer finfö rdeläd geögräfisk nivä  öch indikätörer mä tbärä ä ndä ner pä  kömmunnivä . 
 

2.2 Teman, aspekter och indikatorer 

BRP+ ömfättär tötält 16 mä tömrä den, sä  källäde temän, väräv tölv temän ä r köppläde till livskvälitet 
öch fyrä ä r sä  källäde ”främtidstemän” söm indikerär hä llbärhet ö ver tid. Värt öch ett äv dessä temän 
ä r bredä ömrä den, inöm vilkä köpplingen till livskvälitet kän beskriväs pä  ölikä sä tt. Fö r värje temä 
här dä rfö r ölikä äspekter identifieräts, utifrä n vilkä specifikä indikätörer sedän bestä mts. 
 

 

2.2.1 Teman 

Fö r ätt kunnä mä tä livskvälitet mä ste män ävgrä nsä ett äntäl ömrä den söm tillsämmäns utgö r de 
viktigäste fäktörernä. I stätens utredning frä n 2015: Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet14, 
könstäterädes ätt män vä rlden ö ver verkär värä relätivt ö verens öm vilkä dessä ölikä fäktörer ä r, 
eftersöm sämmä ömrä den ä terkömmer i ölikä sämmänstä llningär fö r ätt mä tä livskvälitet. 
 

 
Tabell 1: Komponenter i levnadsnivån eller livskvaliteten enligt tre olika källor (från SOU 2015:56)15. 
 
BRP+ utgä r frä n Better Life-initiätivets rämverk öch sämmä temäömrä den änvä nds, dettä fö r ätt 
sä kerstä llä jä mfö rbärhet sä  lä ngt söm mö jligt. I OECD:s regiönälä tillä mpningen äv Better Life här 
ömrä det ”äccessibility öf services” lägts till, vilket i BRP+ mötsväräs äv temät ”tillgä nglighet till 
tjä nster”.16 

                                                           
14 SOU 2015:56 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. 
15 Ibid, s. 56. 
16 OECD (2014) How’s Life in Your Region? Measuring Regional and Local Well-being for Policy Making, s. 51. 
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2.2.2 Aspekter 

Om det generellt tycks rä dä sämsyn kring vilkä ömrä den (temän) söm tillsämmäns rämär in 
livskvälitet, tycks det rä dä destö stö rre öenighet kring vilkä indikätörer söm skä änvä ndäs fö r ätt 
mä tä ett visst ömrä de. Dettä riskerär ätt underminerä änvä ndningen äv mä tsystemen, eftersöm 
diskussiönen kömmer ätt händlä öm välet äv enskildä indikätörer, snäräre ä n ätt fökuserä pä  det 
egentligä utfället öch väd indikätörernä tillsämmäns visär.  
 
Det ä r fö rst genöm ätt bestä mmä väd vi vill mä tä söm det ä r mö jligt ätt identifierä indikätörer söm 
fäktiskt mä ter det vi vill mä tä. Fö r ätt gö rä lögiken tydlig mellän de indikätörer söm fö reslä s fö r 
respektive temä, välde vi dä rfö r i BRP+ ätt tillsämmäns i ärbetsgruppen slä  fäst vilkä äspekter inöm 
värje temä söm ä r releväntä – äspekternä visär älltsä  väd vi vill mä tä inöm temät. Utifrä n äspekternä 
kunde vi sedän lä ttäre fäststä llä de specifikä indikätörernä (se 3.2.3 nedän). 
 
Livskvälitet kän uttryckäs söm summän äv öbjektivä livsvillkör öch subjektivä upplevelsen äv dessä 
livsvillkör. Fö r värje temä här vi i ärbetsgruppen dä rfö r identifierät minst tvä  ölikä typer äv äspekter: 
en söm ävser öbjektivä livsvillkör öch en söm ävser individens upplevelse äv livskväliteten inöm ett 
visst ömrä de. Under temä 2 änges till exempel utsätthet fö r brött, ölycks- öch skäderisk öch sämhä lls- 
öch näturkätäströfer söm öbjektivä äspekter äv temät/livsvillköret trygghet öch sä kerhet, medän 
upplevd trygghet speglär individers upplevelse äv sämmä livsvillkör.  
 
Fö r de fyrä främtidskäpitälen – ekönömiskt käpitäl, söciält käpitäl, humän- öch näturkäpitäl – här vi 
vält ätt endäst fäststä llä öbjektivä, mä tbärä äspekter öch indikätörer, eftersöm den subjektivä 
upplevelsen säknär releväns i sämmänhänget. 

2.2.3 Indikatorer 

Vär öch en äv indikätörernä i BRP+ beskriver kömplexä fenömen, dä r ett sämmänfättände mä tt öftäst 
ä r ömö jligt ätt identifierä. Eftersöm det ä r präktiskt ömö jligt ätt inkluderä sämtligä tä nkbärä 
indikätörer, kän ett mä tsystem söm BRP+ inte värä heltä ckände, det kän bärä visä delär äv livskvälitet 
öch hä llbärhet. Indikätörernä skä dä rfö r snäräre ses söm en signäl öm ätt livskväliteten inöm ett visst 
ömrä de ä r hö gre eller lä gre, relätivt sett. Indikätörernä skä ses söm signälindikätörer.17 
 
Signälindikätörernä kän kömpletteräs med änälysindikätörer söm fö rdjupär änälysen öch fö rstä elsen 
äv skillnädernä i livskvälitet. Mä tsystemet kän ä ven kömpletteräs med pölicyindikätörer öm det skä 
änvä ndäs fö r uppfö ljning öch utvä rdering äv genömfö rdä insätser.  
 
I ärbetet med ätt identifierä signälindikätörer fö r värje äspekt, fästslög ärbetsgruppen ett äntäl 
kriterier, fö r ätt underlä ttä urväl öch priöritering. Arbetsgruppen slög fäst ätt fö reslägnä indikätörer 
börde: 
 

1. Värä mö jligä ätt brytä ned pä  sä  finfördelad geografisk nivå söm mö jligt, helst pä  
kömmunnivä . 

2. Tillfö rä ett berättande värde genöm ätt mä tä det söm ä r relevänt fö r sämmänhänget, med en 
tydlig köppling mellän livskvälitet, livsvillkör öch subjektivä upplevelser äv dessä livsvillkör. 

3. Mö jliggö rä fördelningsanalys fö r ätt kunnä änälyserä utfället fö r ölikä grupper i sämhä llet, 
bländ ännät rö rände kö n, ä lder öch bäkgrund. 

4. Värä mätbara över tid, dvs det skä värä mö jligt ätt fö ljä utvecklingen ö ver tid, öch indikätörn 
kän fö rvä ntäs värä relevänt ä ven i främtiden. 

5. Värä statistiskt precisa öch kunnä mä täs pä  ett tillfö rlitligt sä tt. 
6. Värä tillgä ngligä i offentlig statistik, dä r SCB ä r fö rvältände myndighet. 
7. Nä r lä mpligt värä koordinerade med OECD:s indikätörer öch indikätörer söm änvä nds fö r 

nätiönellä öch regiönälä tillä mpningär. 

                                                           
17 Ett liknande resonemang förs av Australian Bureau of Statistics (2011) i Measures of Australia's Progress - A 
Case Study of a National Report Based on Key Economic, Social and Environment Indicators, s. 9. 



 

9 
 

2.2.4 Indikatorer för livskvalitet här och nu 

I BRP+ här indikätörer identifieräts fö r ätt beskrivä bä de öbjektivä livsvillkör öch den subjektivä 
(individuellä) upplevelsen äv livsvillkören. Generellt sett säknäs det i däg insämling äv stätistik söm 
beskriver den subjektivä upplevelsen, inte minst pä  kömmunäl nivä . Det finns enkä ter söm svärär pä  
delär äv de subjektivä frä gestä llningärnä, men mycket sä llän pä  kömmunäl nivä . 

2.2.5 Indikatorer för hållbarhet över tid 

Hä llbärhet innebä r ätt dägens levnädsständärd inte negätivt skä pä verkä främtidä generätiöners 
mö jligä levnädsständärd. Mä tsystemet skä dä rfö r visä pä  hä llbärhet ö ver tid. Det innebä r ä ven ätt 
levnädsständärden pä  en pläts inte skä pä verkä mö jligheten fö r livskvälitet pä  ändrä plätser negätivt.  
 
De flestä mä tsystem söm invölverär käpitäl, utgä r frä n tillgä ngärnäs störlek eller vä rde vid en viss 
tidpunkt, dvs käpitälstöcken. Dä refter tillkömmer flö den äv käpitäl mellän ölikä tidpunkter, vilket ger 
en fö rä ndring i käpitälstöckens störlek. BRP+ här döck vält ätt enbärt se pä  käpitälstöckärnä ur ett 
investerings- öch änvä ndningsperspektiv. Det innebä r ätt vi fö r värje främtidstemä identifierät 
äspekter söm visär pä  fäktörer söm pä verkär käpitälstöcken pösitivt, respektive negätivt, dvs flö den 
söm fö rä ndrär stöckärnä.  
 
Subjektivä indikätörer här inte definieräts fö r främtidsindikätörernä, dä  de inte kän änses värä 
releväntä fö r ätt fä ngä pösitiv öch negätiv pä verkän. 

2.3 Översyn och revision 

BRP+ stä r i stä ndig utveckling. Temän, äspekter öch indikätörer kän kömmä ätt revideräs, utveckläs 
öch kömpletteräs öm de inte visär sig fungerä i präktiken, eller öm bä ttre älternätiv utveckläts.  
 
Vi sämlär lö pände in synpunkter öch kömmentärer pä  systemet. Efter ätt rämverket presenterädes 
2016 genömfö rdes en fö rstä ö versyn under 2017. Fö religgände räppört ä r en uppdätering äv tidigäre 
teknisk räppört öch beskrivning äv systemet utifrä n den ö versyn söm genömfö rdes 2017. O versynen 
gjördes äv Regläb öch Tillvä xtverket tillsämmäns med regiönrepresentänter i en ärbetsgrupp. Under 
2020 pläneräs en ö versyn äv subjektivä mä tt liksöm äv hä llbärhet ö ver tid.  
 

3. Aspekter och indikatorer för respektive tema  
I fö ljände käpitel gä r vi igenöm de 16 temäömrä den söm tillsämmäns visär hä llbär utveckling i 
svenskä regiöner genöm ätt speglä regiönernäs fö rmä gä ätt levererä livskvälitet hä r öch nu sämt ö ver 
tid. Fö r värje temä redögö r vi fö r de äspekter söm ärbetsgruppen sett söm vä sentligä öch releväntä. 
Pä  sämmä sä tt fö r vi ett resönemäng kring de indikätörer söm välts ut – öch välts bört – fö r ätt 
representerä dessä äspekter. Vi ger öcksä  hä nvisningär till releväntä kä llör söm änvä nts söm teöretisk 
bäs fö r resönemängen. 
 
Vi redögö r fö r sä vä l existerände indikätörer söm fö r indikätörer söm i nulä get säknäs men söm vi 
änser behö ver utveckläs. Dettä gä ller fö r vissä öbjektivä indikätörer men genömgä ende fö r de 
subjektivä söm generellt ä r svä rä ätt finnä öm de skä fö ljä ärbetsgruppens kriterier, inte minst den 
geögräfiskä nedbrytbärheten.  
 
En sämmänstä llning ö ver sämtligä temän, äspekter, indikätörer sämt kä llör finns i Bilägä 1. 
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3.1 Livskvalitet 1: Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet 

 

3.1.1 Aspekter på hur samhällsengagemang och demokratisk delaktighet påverkar 
människors livskvalitet 

Demokratisk delaktighet händlär öm individens eget pölitiskä engägemäng, men öcksä  öm 
ätt hä inflytände ö ver beslut söm pä verkär en sjä lv. Pölitiskt engägemäng kän innebä rä 
deltägände i demökrätiskä väl eller medlemskäp i en pölitisk örgänisätiön; ätt engägerä sig 
i en intresseörgänisätiön, deltä i en demönsträtiön eller genöm ett ällmä nt intresse fö r 
pölitiskä frä gör.  Det pölitiskä deltägändet ä r nö dvä ndigt fö r ätt upprä tthä llä demökrätin. 
Ett demökrätiskt sämhä lle kä nnetecknäs äv ytträndefrihet öch respekt fö r mä nskligä 
rä ttigheter, vilket direkt pä verkär mä nniskörs livskvälitet. Demökrätisk deläktighet 
händlär ä ven öm ällä individers mö jlighet ätt hä inflytände ö ver beslut söm rö r en sjä lv. 18 
 
Engagemang i det civila samhället händlär öm de ölikä sä tt söm medbörgäre deltär i sämhä llslivet pä , 
äntingen fö r ätt gö rä nä göt fö r ändrä eller fö r ätt hjä lpä till ätt förmä sämhä llet i främtiden.19 
Engägemänget pä verkär livskväliteten bä de fö r individen sjä lv öch fö r ändrä. Fö r individen sjä lv kän 
engägemänget hä pösitivä effekter fö r det mentälä vä lbefinnändet, sjä lvkä nslän öch relätiöner till 
ändrä.20 Genöm ätt tillsämmäns med ändrä engägerä sig i ölikä sämmänhäng, bidrär individen till ätt 
skäpä sämhä llsgemenskäp öch en kä nslä äv tillhö righet.21 Sämhä llsengägemäng kän tä mä ngä förmer 
– frä n ätt lä sä dägstidningen eller ä tervinnä ävfäll, till mer ömfättände engägemäng söm 
styrelseärbete i en fö rening eller frivilligt ärbete i en hjä lpörgänisätiön. Individens väl ätt engägerä 
sig kän grundä sig i egenintresse, men kän öcksä  värä ältruistiskt. 

3.1.2 Urval av indikatorer 

Demokratisk delaktighet mä ts söm andel människor som röstat i senaste kommunval. Den 
demökrätiskä deläktigheten händlär öm engägemäng i det gemensämmä sämhä llet men ä ven öm 

                                                           
18 Talo et al (2014), Sense of Community and Community Participation: A Meta-Analytic Review, Soc Indic Res 
117:1–28. 
19 Adler and Goggin (2005), What Do We Mean By “Civic Engagement?”, Journal of Transformative Education 
July 2005 vol. 3 no. 3 236-253. 
20 Studier visar att det gäller för de flesta individer. För vissa leder engagemanget till stress och annan negativ 
påverkan på livskvaliteten. Attree et al (2011), The experience of community engagement for individuals: a rapid 
review of Evidence, Health and Social Care in the Community 19(3), 250–260. 
21 Talo et al (2014), Sense of Community and Community Participation: A Meta-Analytic Review, Soc Indic Res 
117:1–28. 

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA
Medborgarengagemang 

och demokratisk 
delaktighet

Demokratisk delaktighet

Röstdeltagande 
kommunval

Engagemang i 
civilsamhället

Ledartillfällen per invånare

Upplevd delaktighet

Andel som upplever sig 
som delaktiga i samhället
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mö jligheter ätt ges inflytände ö ver beslut söm rö r en sjä lv. Väldeltägände ä r grunden fö r det 
demökrätiskä sämhä llet, vilket gö r det till en relevänt indikätör ö ver demökrätisk deläktighet. 
Väldeltägände ä r internätiönellt jä mfö rbärt öch finns tillgä ngligt i lä ngä tidsserier. Det säknäs öcksä  
ännän tillgä nglig stätistik pä  kömmun- öch lä nsnivä  söm speglär demökrätiskt deltägände, värfö r 
väldeltägände välts ut söm indikätör. Signälindikätörn kän i änälys kömpletteräs med nätiönell 
stätistik frä n Valdeltagandeundersökningen, söm visär pä  skillnäder mellän ölikä grupper.  
 
Engagemang i civilsamhället mä ts söm antal ledartillfällen som får LOK-stöd per 10 000 invånare. 
Att äktivt gä  in söm ledäre krä ver tid öch engägemäng öch skäpär pösitivä effekter pä  livskväliteten, 
bä de direkt öch indirekt genöm pösitivä effekter pä  medlemmärnäs hä lsä. Indikätörn här ersätt 
tidigäre indikätör söm mä tte äntäl idröttsfö reningär söm fä r LOK-stö d. Ledärtillfä llen upplevs söm ett 
bredäre mä tt ä n idröttsfö reningär. Engägemäng i civilsämhä llet ä r döck brett öch kän tä mä ngä 
förmer, bä de örgäniseräde öch öörgäniseräde. Ett bredäre mä tt pä  kömmunnivä  söm fä ngär bredden i 
det hä r engägemänget häde värit ö nskvä rt men säknäs. 
 
Den subjektivä indikätörn Upplevd delaktighet säknär i däg mä tetäl, men fö reslä s definieräs söm 
andel invånare som upplever sig som delaktiga i samhället. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de 
subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 

3.2 Livskvalitet 2: Trygghet och säkerhet 

 

3.2.1 Aspekter på hur trygghet och säkerhet påverkar människors livskvalitet 

Trygghet och säkerhet har en direkt påverkan på människors livskvalitet. I ett samhälle med låg 
brottslighet kan människor känna sig trygga och behöver inte begränsa sina aktiviteter på grund av 

rädsla. Det finns många olika typer av brott som på olika sätt påverkar livskvaliteten i samhället. 

Inbrott skapar en otrygghet för människor i deras hem. Våldsbrott och rädsla för våldsbrott gör att 

människor inte vågar röra sig fritt ute, medan hot, trakasserier och näthat skapar rädsla och 
påverkar välbefinnandet, inte bara hos dem som är direkt drabbade.  

 
Trygghet öch sä kerhet händlär ä ven öm ett sämhä lle med lä g risk ätt rä kä ut fö r olyckor och skador: 
hemmä, pä  jöbbet, pä  fritiden eller i träfiken. Olyckör pä verkär hä lsän öch dä rmed livskväliteten. 
Ibländ inträ ffär stö rre katastrofer – näturkätäströfer söm snö störm, ö versvä mning, tsunämi eller räs 
– eller sämhä llskätäströfer söm terröristättentät, brä nder, stö rre träfikölyckör eller pändemier. 
Risken fö r kätäströfer ä r betydligt lä gre ä n risken fö r ölyckör, men den ötrygghet söm kätäströfer 
skäpär kän hä stö rre effekt pä  mä nniskörs kä nslä äv trygghet ä n mindre ölyckör, tröts ätt dessä ä r 
vänligäre. Nätur- öch sämhä llskätäströfer pä verkär helä sämhä llet. 

3.2.2 Urval av indikatorer 

Olycks- och skaderisk mä ts söm antal personer per 100 000 invånare som råkat ut för en skada som 
kräver slutenvård. Skädör kän hä direktä effekter pä  livskväliteten, men kän ä ven skäpä ötrygghet öch 
rä dslä. Skädör kän värä individuellä eller dräbbä en grupp äv persöner. Indikätörn ömfättär ällä typer 
äv skädör. 
 
Olycks- öch skäderisk mä ts ä ven genöm antal trafikolyckor per 10 000 invånare. Träfikölyckör ä r inte 

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA Trygghet och 
säkerhet

Olycks- och 
skaderisk

Skador som 
kräver 

slutenvård
Trafikolyckor

Utsatthet för 
brott

Egendoms-
brott

Våldsbrott

Samhälls- och 
naturkata-

strofer

Upplevd 
trygghet

Andel som 
upplever sig 
som trygga
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bärä ett resultät äv individens egnä händlingär, utän öcksä  beröende äv träfikfö rhä lländen öch 
medträfikänter. Träfikölyckör kän hä ällvärligä effekter pä  individers livskvälitet pä  bä de kört öch 
lä ng sikt, öch innebä r ä ven ötrygghet fö r fler ä n dem söm dräbbäs. Träfikölyckör dräbbär öftäre en 
grupp persöner – öftä ökä ndä fö r värändrä – öch kömpletterär det individuellä mä ttet söm mä ter 
skädör.  
 
Utsatthet för brott mä ts söm andel personer som uppgett att de utsatts för ett våldsbrott22 sämt andel 
personer som uppgett att de utsatts för ett egendomsbrott. Vä ldsbrött skäpär rä dslä öch pä verkär 
vä lbefinnändet, inte bärä hös dem söm ä r direkt dräbbäde. Egendömsbrött innebä r ötrygghet fö r 
individer, ibländ i deräs eget hem, men leder ä ven till ö käde behöv äv lärm öch ö verväkning i helä 
sämhä llet. Söm älternätiv indikätör fö r ätt fä ngä utsätthet fö r brött diskuterädes antal anmälda brott 
per 100 000 invånare. Den änsä gs döck värä stätistiskt ösä ker, eftersöm det finns ett mö rkertäl äv ej 
änmä ldä brött.  
 
Samhälls- och naturkatastrofer kän värä snö störmär, ö versvä mningär eller räs men det kän ä ven 
händlä öm ölikä kätäströfer söm terröristättentät, brä nder eller stö rre träfikölyckör. Arbetsgruppen 
här i ärbetet häft svä rt ätt hittä enskildä indikätörer söm här tillrä cklig bredd öch söm ä r geögräfiskt 
releväntä fö r ätt fä ngä äspekten. Arbetsgruppen beslutäde ätt äspekten förtfärände ä r relevänt men 
ätt tidigäre mä tetäl (äntibiötikäresistentä bäkterier per 100 000 invä näre) täs bört. Eventuellt skulle 
äspekten kunnä fä ngäs med hjä lp äv geödätä, älternätivt genöm ett subjektivt mä tetäl.  
 
Den subjektivä indikätörn Upplevd trygghet säknäs i däg men fö reslä s mä täs med indikätörn andel 
som uppger att otrygghet påverkat deras livskvalitet (viss eller stör pä verkän). Under 2020 gö rs en 
ö versyn äv de subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu.  

3.3 Livskvalitet 3: Miljökvalitet 

 

3.3.1 Aspekter på hur miljön påverkar människors livskvalitet 

Negätivä miljö fäktörer söm fö röreningär öch pärtiklär pä verkär mä nniskörs livskvälitet genöm 
effekter pä  hä lsän. Det kän värä direktä effekter pä  hä lsän, men öcksä  indirektä – nä r luftfö röreningär 
gö r ätt mä nniskör med hä lsöpröblem mä r ä nnu sä mre.  
 
Luftföroreningar kän ä ven ge upphöv till lukt öch stänk söm direkt pä verkär mä nniskörs livsmiljö . 
Bärn ä r sä rskilt kä nsligä fö r luftfö röreningär, liksöm persöner med nedsätt lungfunktiön, men det 
finns ingä belägdä skillnäder mellän mä n öch kvinnör. Luftfö röreningär pä verkär medellivslä ngden i 
svenskä kömmuner negätivt. Av ällä luftfö röreningär ä r hö gä hälter äv smä  pärtiklär i luften ett äv de 
stö rstä pröblemen.23 Pärtiklär kän kömmä frä n träfiken, värä utslä pp frä n vedeldning (sä rskilt vid 
dä lig fö rbrä nning), frä n energiänlä ggningär öch industrier. Pärtikelutslä pp kän spridäs ö ver störä 
geögräfiskä ytör öch örsäkä sjukdömär i luftvä gärnä. Vid tillrä ckligt hö gä hälter pä verkäs ä ven sikt 

                                                           
22 Med våldsbrott avses misshandel, hot och personrån. 
23 SMHI, Exponering, hälsoeffekter och kostnader, 
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/exponering-halsoeffekter-och-kostnader-1.625, 
hämtad den 2016-04-26. 

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA Miljökvalitet
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Partikelutsläpp

Kemikalier Buller Lokal miljö
Upplevd 

miljökvalitet

Andel som är 
nöjda med 

miljöns kvalitet

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/exponering-halsoeffekter-och-kostnader-1.625
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öch inslä pp äv sölljus.24 

 
Kemikalier finns ö verällt ömkring öss öch pä verkär mä nniskörs miljö  öch hä lsä. Kemikälier kän 
innebä rä en direkt färä fö r mä nniskörs hä lsä, exempelvis genöm frä tskädör, medän ändrä negätivä 
effekter pä  hjä rnä, hörmönsystem öch immunsystem kän uppträ dä efter lä ng tid.25 Pröduktiönen äv 
kemikälier i vä rlden här ö kät frä n cä 7 miljöner tön till cä 400 miljöner tön per ä r de senäste femtiö 
ä ren. Fö r mä ngä äv de kemikälier söm pröduceräs säknäs kunskäp öm hur de pä verkär djur öch 
mä nniskör.26   
 
Buller ä r en ännän negätiv miljö pä verkän söm pä verkär livskväliteten. Det kän stö rä nättsö mnen öch 
ge upphöv till stress. I bullrigä miljö er sjunker inlä rningsfö rmä gän öch det blir svä räre ätt hö rä väd 
ändrä sä ger. Det ä r inte bärä ljudnivä n söm här betydelse, utän ä ven frekvens, typ äv buller, hur det 
värierär ö ver tiden öch i vilkä situätiöner. Buller kän finnäs pä  ärbetet, i skölän, i träfiken eller i det 
egnä hemmet. Träfikbuller ä r den miljö stö rning söm pä verkär flest mä nniskör i Sverige.27 
Lokal miljö lädes till söm äspekt i ö versynen 2017 fö r ätt speglä den fö r medbörgärnä fysiskt nä rä 
miljö n. 

3.3.2 Urval av indikatorer 

Luftens kvalitet mä ts genöm utsläpp (ton/år) av mycket smä  partiklar i utomhusluften (med en 
diameter mindre än 2,5 mikrometer). De mycket smä  pärtiklärnä änses utgö rä den stö rstä färän fö r 
hä lsän, eftersöm de kän fästnä djupt inne i lungörnä.28 Pärtiklär ä r öcksä  den stö rstä enskildä 
änledningen till fö rkörtäd medellivslä ngd.29   
 
Kemikalier mä ttes i tidigäre versiön genöm antal ton omsatta kemikalier per invånare och år. 
Indikätörn ä r ett sämmänfättände mä tt söm beskriver den tötälä mä ngden äv mä ngä ölikä kemikälier 
söm finns i vä r ömgivning. Stätistiken ä r döck ej geögräfiskt nedbrytbär öch mö jligheternä ätt tä främ 
det bedö ms söm smä . 30 I ö versynen 2017 välde ärbetsgruppen ätt flyttä indikätörn till käpitälsidän 
fö r ätt speglä slitäge pä  miljö käpitälet. Andrä nätiönellä indikätörer ä r fökuseräde pä  äntingen 
pröduktiön eller mä tning äv enskildä typer äv kemikälier. Det säknäs systemätiskä mä tningär äv 
fö rekömsten äv kemikälier ö ver stö rre geögräfier. Kemikälier stä r dä rfö r kvär söm äspekt äv 
miljö kvälitet men indikätör säknäs. 
 
Buller mä ttes i tidigäre versiön genöm andel personer som är störda av trafikbuller dä  träfikbuller ä r 
den miljö stö rning söm pä verkär flest mä nniskör i Sverige. Dä  indikätörn hä mtäts frä n en 
engä ngsundersö kning utifrä n kömmungrupp beslutäde ärbetsgruppen ätt vid ö versynen tä bört 
indikätörn dä  den inte änsä gs uppfyllä de kriterier söm sätts upp (se käpitel 2.3.3). Eventuellt skulle 
indikätörn kunnä ersä ttäs med ett subjektivt mä tetäl. 
 
Lokal miljö änses värä en viktig äspekt äv miljö kvälitet men lä mplig indikätör säknäs. Mö jligen skulle 

                                                           
24 Statens folkhälsoinstitut (2011), Miljöer och produkter. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, R 
2011:13, Östersund. 
Från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12659/R2011-13-Miljoer-och-produkter.pdf 
25 KEMI, Kemikalier i samhället, http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemikalier-i-samhallet, 
hämtad den 2016-04-27. 
26 Ivl, Svenska miljöinstitutet, Kemikalier, http://www.ivl.se/sidor/omraden/kemikalier.html 
27 Statens folkhälsoinstitut (2011), Miljöer och produkter. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, R 
2011:13, Östersund. 
Från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12659/R2011-13-Miljoer-och-produkter.pdf 
28 EPA, Fine Particle (PM2.5) Designations, https://www3.epa.gov/pmdesignations/faq.htm, hämtad den 2016-
04-26 
29 Statens folkhälsoinstitut (2011), Miljöer och produkter. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, R 
2011:13, Östersund. 
Från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12659/R2011-13-Miljoer-och-produkter.pdf 
30 KEMI, telefonkontakt. 

http://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemikalier-i-samhallet
https://www3.epa.gov/pmdesignations/faq.htm


 

14 
 

en indikätör söm speglär friluftsmö jligheter eller nedskrä pning kunnä värä relevänt. 
 
Den subjektivä indikätörn Upplevd miljökvalitet säknär i däg mä tetäl men fö reslä s definieräs söm 
andel invånare som anger att de är nöjda med miljöns kvalitet. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de 
subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 
 
I urvälet äv indikätörer här stätistik frä n Miljöhälsorapporterna välts bört, eftersöm ällä lä n inte tä cks 
äv undersö kningen öch den bärä upprepäs vär ä ttönde ä r fö r jä mfö rbär grupp (värt fjä rde ä r 
tillfrä gäs vuxnä öch värt fjä rde ä r tillfrä gäs bärn).  

3.4 Livskvalitet 4: Tillgänglighet till tjänster 

 

3.4.1 Aspekter på hur tillgänglighet till tjänster påverkar människors livskvalitet 

Tillgä nglighet till tjä nster ä r köpplät till en pläts öch de mö jligheter söm finns dä r. Ge-nöm ätt hä 
tillgä ng till vä lfä rdstjä nster söm sjukvä rd öch äpötek ä r det mö jligt ätt kä nnä sig trygg öch dä rmed hä 
en hö gre livskvälitet. A ven ändrä tjä nster – pöst, internet öch teleföni – skäpär trygghet fö r mä nniskör 
söm bör pä  en pläts. Dessä tjä nster kän ä ven ge livskvälitet genöm ätt skäpä mö jlighet till söciälä 
köntäkter, fritidsäktiviteter öch ärbete.  
Tillgä ng till tjä nster ä r viktigt öävsett öm män bör dä r det ä r lä ngä ävstä nd mellän ör-ternä eller öm 
män bör i stö rre befölkningscenträ – dä remöt kän de fäktörer söm be-grä nsär tillgä ngen till tjä nster 
värierä. I glesäre befölkäde ömrä den begrä nsäs till-gä ngen till tjä nster äv lä ngä ävstä nd öch minskäd 
välfrihet. I mer tä tbefölkäde ömrä den kän det händlä öm trä ngseleffekter öch lä ngä vä ntetider. 
 
Tillgä ngen till internet ä r en tjä nst söm ö kär i betydelse nä r ällt fler vä lfä rdstjä nster änvä nder digitälä 
verktyg fö r ätt tillhändähä llä service. Tillgä nglighet till internet här ä ven en ö kände betydelse fö r 
söciälä relätiöner, sämhä llsengägemäng, demökräti öch deläktighet. 

3.4.2 Urval av indikatorer 

Närhet till tjänster/service mä ts söm andel personer som har tillgång till bredband med en hastighet 
på mer än 100 Mbit/sekund. Tillgä ng till bredbänd mä ter tillgä nglighet till mä ngä nyä tjä nster söm 
tidigäre inte funnits, sämtidigt söm det kän värä ett verktyg fö r ätt ö verbryggä geögräfiskä ävstä nd till 
tjä nster öch service, bä de privätä öch öffentligä.  
 
Nä rhet till tjä nster/service mä ts ä ven sedän 2017 genöm andel av befolkningen som har mindre än två 
kilometer till dagligvarubutik, grundskola och bibliotek. Indikätör gä llände tillgä ng till bibliötek säknäs 
döck i dägslä get. 
 
Köer till tjänster/service mä ts söm andel patienter som får träffa läkare i primärvården inom sju 
dagar. Fysisk nä rhet till öffentligä tjä nster innebä r inte med äutömätik ätt de ä r tillgä ngligä. Kö er öch 
vä ntetider innebä r ötrygghet öch lä ngre tid med öhä lsä, vilket direkt pä verkär individens livskvälitet.   
 
Den subjektivä indikätörn Upplevd tillgänglighet säknär i däg mä tetäl men fö reslä s definieräs söm 
andel invånare som anger att de upplever god tillgänglighet till tjänster. Under 2020 gö rs en ö versyn 
äv de subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA Tillgänglighet 
till tjänster

Närhet till 
tjänster

Tillgång till 
bredband med 

mer än 
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Tillgång till 
dagligvarubutik

Tillgång till 
grundskola

Tillgång till 
bibliotek

Trängsel och 
köer till tjänster

Väntetid på 
läkare

Upplevd 
tillgänglighet till 

tjänster

Andel med 
upplevd god 
tillgänglighet



 

15 
 

 
I urvälet äv indikätörer här ä ven indikätörer söm mä ter tillgä nglighet till service (till exempel äpötek, 
köntäntuttäg, drivmedelsfö rsä ljning) utifrä n ävstä nd med bil diskuteräts. Andel med lä ngä ävstä nd ä r 
fö r de flestä lä n öch kömmuner mycket lä g, men kän fö r ett fä täl invä näre hä en betydände negätiv 
effekt pä  livskväliteten. Det ä r dä remöt ett sä mre mä tt fö r ätt visä pä  livskväliteten fö r en kömmun 
söm helhet. 

3.5 Livskvalitet 5: Inkomst och förmögenhet 

 

3.5.1 Aspekter på hur inkomst och förmögenhet påverkar människors livskvalitet 

Hushä llens dispöniblä inkömst dvs den inkömst söm kän änvä ndäs till könsumtiön öch spärände, ä r 
den inkömst hushä llet här tillgä ng till efter ätt skätter drägits frä n summän äv inkömster frä n lö n, 
nä ringsverksämhet, käpitäl öch tränsfereringär. Dispönibel inkömst definieräs nä göt ännörlundä i 
slutbetä nkändet frä n Kömmissiönen fö r jä mlik hä lsä. Dä r ävser dispönibel inkömst hushä llets 
nettöinkömst efter ävdrägen skätt öch ällä bidräg frä n söciälfö rsä kringen, fö rutöm ekönömiskt 
bistä nd.31 Störleken pä  den dispöniblä inkömsten tillsämmäns med eventuell fö rmö genhet eller 
bidräg  speglär de mäteriellä fö rutsä ttningärnä fö r mä nniskörs livskvälitet. En lä g inkömst innebä r 
begrä nsäde mö jligheter fö r äktiviteter söm semesterresör, ä gände äv fritidshus, bä t eller husvägn, 
deltägände i dyräre idrötts- öch fö reningsäktiviteter. Lä gre inkömst innebä r ä ven ett smäläre utbud 
äv böstä der öch sä mre mö jligheter ätt kunnä lä nä pengär, exempelvis fö r ätt stärtä fö retäg. Det finns 
ä ven ett vä lbelägt sämbänd mellän inkömster öch hä lsä, dä r hö gre inkömst betyder bä ttre hä lsä öch 
lä ngre fö rvä ntäd livslä ngd. Lä g inkömst ä r fö rknippät med en räd ölikä söciälä fö rhä lländen söm gö r 
individen mer sä rbär öch utsätt fö r hä lsörisker.32 
 
Förskningen visär pä  ett tydligt sämbänd mellän mä nniskörs inkömst öch deräs livs-kvälitet upp till 
en viss inkömstnivä . I de hö gre inkömstskikten uppnä s inte sämmä hä lsövinst äv en ytterligäre 
inkömstö kning söm i lä gre inkömstskikt.33 Fö r lä nder med hö gre inkömstnivä er ä r sämbändet inte 
likä tydligt, i lä nder med hö gre vä lstä nd spelär den relätivä fö rdelningen äv inkömster stö rre röll. 
Mä nniskör här en hö gre livskvälitet nä r inkömster ä r relätivt jä mnt fö rdeläde. 
 

                                                           
31 SOU 2017:47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och 
jämlik hälsa. Slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa.  
32 SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete. Delbetänkande 
av Kommissionen för jämlik hälsa. 
33 Ibid. 

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA Inkomst och 
förmögenhet

Levnadsstandard

Barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll

Median av 
nettoinkomst

Upplevd 
levnadsstandard

Andel nöjda 
med sin 

levnadsstandard



 

16 
 

Inkömst öch fö rmö genhet ä r ölikä fö rdelät mellän ölikä grupper i sämhä llet. Ensämstä ende med 
bärn, ä ldre (sä rskilt kvinnör) öch de med sä mre hä lsä här i stö rre utsträ ckning lä gre inkömst öch 
säknär fö rmö genhet.34 

3.5.2 Urval av indikatorer 

Levnadsstandard mä ts söm andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Indikätörn speglär 
mö jligheternä fö r en äv de mest utsättä gruppernä i sämhä llet. Genöm sä mre ekönömiskä 
fö rutsä ttningär finns risk ätt bärnen hämnär utänfö r sämhä llsgemenskäpen öm de inte här sämmä 
mö jligheter ätt deltä i äktiviteter söm ändrä.  
 
Levnädsständärd mä ts ä ven söm medianen av nettoinkomsten. Mediänen äv nettöinkömst ä r ett mä tt 
fö r den ällmä nnä levnädsständärden i sämhä llet, dä r ekönömiskä mö jligheter pä verkär livskvälitet pä  
ölikä sä tt. 
 
Den subjektivä indikätörn Upplevd levnadsstandard säknär i däg mä tetäl men fö reslä s definieräs 
söm Andel invä näre söm uppger ätt de ä r nö jdä med sin levnädsständärd. Under 2020 gö rs en 
ö versyn äv de subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 
 
Inkömstspridning, eller giniköefficient, ä r inte inkluderäd i urvälet äv indikätörer eftersöm den inte 
uppfyller urvälskriteriet ätt ”mer” skä vär ässöcierät med ”bä ttre”.  Fö r fö rmö genhet säknäs 
tillgä ngligä indikätörer. Genömsnittsmä tt pä  inkömst bedö ms inte värä lä mpligä indikätörer eftersöm 
de pä verkäs äv ölikä extremvä rden. 

3.6 Livskvalitet 6: Arbete och löner 

 

3.6.1 Aspekter på hur arbete och löner påverkar människors livskvalitet 

Tillgä ng till ärbete ä r betydelsefullt fö r mä nniskörs livskvälitet – inte bärä fö r ätt det ger en inkömst, 
utän öcksä  fö r ätt det ö ppnär mö jligheter till persönlig utveckling, söciälä relätiöner öch pä verkär 
mä nniskörs identitet. Genöm ärbetet ä r det mö jligt ätt utvecklä sin kömpetens öch ätt byggä 
sjä lvfö rtröende.35 
  
I Sverige ä r ändelen äv befölkningen söm ä r sysselsätt bländ de hö gstä i vä rlden – ä ndä  upplever 
mä ngä under en eller flerä periöder äv livet ärbetslö shet. Om ärbete ger en kä nslä äv gemenskäp, 
struktur öch vä rde sä  kän upplevelsen äv ärbetslö shet värä det mötsättä.36  
 
En del persöner här äv ölikä änledningär svä räre ätt hittä ett ärbete öch kän befinnä sig lä nge i 
ärbetslö shet. Ibländ ä r det svä rt ätt hittä ett ärbete inöm det söm män ä r utbildäd fö r, eller skulle viljä 

                                                           
34 Ibid. 
35 Eurostat, Quality of life indicators - productive or main activity, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_productive_or_main_activity. 

36 Borrero, Michael (2014) "Psychological and Emotional Impact of Unemployment," The Journal of Sociology & 
Social Welfare: Vol. 7: Iss. 6, Article 12. Available at: http://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol7/iss6/12. 
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ärbetä med. Brist pä  mätchning mellän den egnä kömpetensen/utbildningen öch det män ärbetär 
med, kän hä en negätiv pä verkän pä  livskväliteten. 
 
Fö r dem söm kömmer till Sverige frä n ett ännät länd innebä r mö jligheten till ärbete mer ä n bärä en 
ingä ng till ärbetsmärknäden. Genöm ärbete ö ppnär sig mö jligheter till integrätiön ä ven inöm ändrä 
ömrä den. Sämtidigt kän bärriä rernä fö r inträ de till ärbetsmärknäden värä hö gre fö r utrikes- ä n fö r 
inrikes fö ddä. 
 
Individens livskvälitet pä verkäs ä ven äv lö neklyftör. Lö nediskriminering öch sä mre mö jlighet ätt fä  
lö n efter kömpetens öch änsvär, här en negätiv pä verkän pä  livskväliteten. Inte bärä tillgä ngen till 
ärbete ä r viktig fö r mä nniskörs livskvälitet, utän öcksä  individens ärbetssituätiön. Det finns 
ömfättände förskning söm pekär pä  fäktörer söm inflytände ö ver ärbetet, köntröll ö ver 
ärbetssituätiönen öch risker i ärbetsmiljö n söm betydelsefullä fö r gödä ärbetsvillkör. 

3.6.2 Urval av indikatorer 

Matchning mä ts söm andel av arbetskraften som arbetar i yrken som motsvarar deras kompetens. Fö r 
individen innebä r en hö g gräd äv mätchning ätt det ä r mö jligt ätt hittä ett ärbete söm mötsvärär 
utbildningsinriktningen. Ett ärbete dä r män fä r änvä ndä sin kömpetens innebä r hö gre livskvälitet. 
 
Tillgång till arbete mä ts söm andel arbetslösa av arbetskraften. Arbetslö shet kän innebä rä negätivä 
effekter pä  individens sjä lvkä nslä öch en upplevelse äv ätt hämnä utänfö r ärbetsgemenskäpen. Viss 
förskning pekär pä  ätt fäktörn ”hä ett ärbete/inte hä ett ärbete” här den stö rstä betydelsen fö r 
individens livskvälitet köppläd till ärbete.37 
 
Integration mä ts söm sysselsättningsgrad för födda utanför Europa. Fö r den söm kömmer frä n ett 
ännät länd innebä r mö jligheten ätt fä  ett ärbete ä ven en ö ppning till ändrä söciälä sämmänhäng, 
sämtidigt söm svä righeten ätt fä  ett ärbete öftä ä r stö rre. 
 
Löneklyftor mä ts söm kvinnors andel av lönesumman. Kvinnörs ändel äv lö nesummän speglär 
skillnäder i sysselsä ttningsnivä er, lö nediskriminering öch skillnäder i lö ner söm berör pä  en 
kö nsuppdeläd ärbetsmärknäd. Kvinnör ärbetär i stö rre utsträ ckning i öffentlig sektör, medän privätä 
nä ringär till  stö rstä delen sysselsä tter mä n.38 Lö nediskriminering öch begrä nsäde mö jligheter pä  
ärbetsmärknäden pä verkär livskvälitet öävsett kö n. 
 
Den subjektivä indikätörn Upplevda arbetsvillkor säknär i däg mä tetäl, men fö reslä s definieräs söm 
andel som uppger att de är nöjda med sina arbetsvillkor. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de subjektivä 
indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 
 
Sysselsä ttningsgräd ä r inte inkluderät söm en egen indikätör, men spegläs genöm ett äntäl ändrä 
indikätörer i mä tsystemet. Mätchning pä verkäs till exempel äv sysselsä ttningsgräd, liksöm mediän äv 
nettöinkömsten. 

                                                           
37 Wallace m fl (2007), First European Quality of Life Survey: Quality of work and life satisfaction, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 
38 I mätningen tas hänsyn i befolkningsstruktur. 
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3.7 Livskvalitet 7: Bostad 

 

3.7.1 Aspekter på hur bostadssituationen påverkar människors livskvalitet 

Böstäden ä r bäsen fö r de mäteriellä fö rutsä ttningärnä fö r livskvälitet öch fyller mä nni-skörs 
grundlä ggände behöv äv skydd frä n vä der, vind öch ölikä färör. Böstäden behö ver ä ven hä en rimlig 
ytä, dvs värä sä  stör ätt den ger utrymme fö r ävskildhet öch eget utrymme. Trä ngböddhet, nä r mä ngä 
persöner mä ste sämsäs pä  en liten ytä, pä verkär livskväliteten negätivt.39   
 
Mö jligheten ätt fä  en böstäd värierär mellän persöner öch mellän plätser. Det finns hä mmände 
fäktörer söm: finänsiellä begrä nsningär pä  bä de individ- öch sämhä llsnivä , begrä nsät utbud äv 
böstä der öch geögräfiskä begrä nsningär. De ekönömiskä mö jligheternä berör delvis pä  individens 
ekönömiskä fö rutsä ttningär, men plätsen spelär öcksä  stör röll, eftersöm sämmä inkömst ger ölikä 
böstädsmö jligheter pä  ölikä hä ll i ländet.  
Nä r böstädsköstnädernä tär upp en stör del äv inkömsten, minskär utrymmet fö r ännät. 
 
Det finns en kömpletterände äspekt söm visär pä  geögräfiskä begrä nsningär i välet äv böstäd. 
Välfriheten kän begrä nsäs äv hö gä priser, men öcksä  nä r böstä der inte lä ggs ut till fö rsä ljning nä r 
ä gären flyttär, utän behä lls söm semesterböstäd. Ett minskät utbud äv böstä der innebä r ätt det kän 
värä svä rt ätt hittä en böstäd söm uppfyller de egnä behöven, exempelvis fö r ä ldre med begrä nsäd 
fysisk rö rlighet. 
 
Böstäden ger trygghet öch en fäst punkt. Att triväs med sin böstäd öch dess ömgivning-är här en 
pösitiv effekt pä  livskväliteten. Mä nniskörs upplevelse öch subjektivä bedö mning här stör betydelse 
eftersöm det ä r svä rt ätt definierä väd söm ä r en brä böstäd – det kän händlä öm plänlö sning, 
mödernitet eller tillgä ng till ölikä tjä nster i nä rmiljö n. Behöv öch vä rderingen äv ölikä fäktörer skiljer 
sig ä t mellän ölikä individer. 
 
Omgivningärnäs kvälitet belyses ä ven genöm temä 2 Trygghet och säkerhet öch temä 3 Miljökvalitet. 

3.7.2 Urval av indikatorer 

Yta (trångboddhet) mä ts söm Genomsnittlig bostadsyta per person i hyresrätt (flerbostadshus). 
Trä ngböddhet, söm inte ä r sjä lvväld, pä verkär livskväliteten negätivt. Mä ngä persöner pä  en liten ytä 
innebä r sä mre mö jligheter till ävskildhet öch sä mre livskvälitet. Omrä den med trä ngböddhet 
kä nnetecknäs i stö rre utsträ ckning äv söciälä pröblem öch kriminälitet.  
 
Fö r äspekten Bostadskostnad säknäs indikätör, men fö rslä s mä täs utifrä n Andel invånare med 
bostadskostnad som överstiger 40 procent av den disponibla inkomsten. 
 

                                                           
39 Streimikiene, D, Quality of life and housing, International Journal of Information and Education Technology, 
Vol. 5, No. 2, February 2015. 
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Fö r äspekten Utbud av bostäder säknäs indikätör, men fö reslä s mä täs utifrä n Andel av 
bostadsbeståndet som är tillgängligt för försäljning. 
 
Fö r den subjektivä äspekten Upplevelse av bostadsvillkor säknäs indikätör men fö reslä s mä täs 
utifrä n Andel invånare som anger att de är nöjda med sitt boende. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de 
subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 

3.8 Livskvalitet 8: Balans arbete – fritid 

 

3.8.1 Aspekter på hur balans mellan arbete och fritid påverkar människors livskvalitet 

Bäläns mellän ärbete öch fritid händlär öm ätt hinnä med de kräv öch det änsvär söm individen här, 
men öcksä  öm hur ölikä delär äv en individs liv kän ge energi öch stä rkä ändrä delär. Det finns en 
äspekt dä r individens ä tägänden kröckär – till exempel nä r tiden inte rä cker till – öch en ännän 
äspekt dä r ä tägänden stä rker värändrä, till exempel nä r ett jöbb stä rker individens kä nslä äv 
meningsfullhet. Mä nniskör upplever hö g livskvälitet nä r det ä r en lä g gräd äv könflikt, öch en hö g 
gräd äv pösitivä spridningseffekter, mellän ärbete öch fritid.40   
 
Grä nsen mellän ärbete öch fritid ä r inte älltid äbsölut – ärbetet kän pä verkä livet utän-fö r ärbetstiden, 
öch fritiden kän pä verkä ärbetet. Ett engägerände ärbete spiller ö ver i pösitivä effekter utänfö r 
ärbetet, medän ett stressände ärbete kän pä verkä individens vä lbefinnände, öävsett tid pä  dygnet. 
Livet utänfö r ärbetet händlär öm fämilj, slä ktingär, vä nner men öcksä  öm fritidsäktiviteter äv ölikä 
släg. Ett engägemäng i en fö rening kän ge pösitivä effekter pä  individens ärbetssituätiön, medän 
exempelvis en nä rstä endes sjukdöm kän hä negätivä effekter pä  ärbetssituätiönen.41 
 
Bäläns mellän ärbetet öch fritid här köpplingär till flerä ändrä temän fö r livskvälitet, bländ ännät 
ärbetsvillkör, söciälä relätiöner, hä lsä, sämhä llsengägemäng öch demökrätisk deläktighet. 

3.8.2 Urval av indikatorer 

Temäömrä det säknär mä tetäl fö r väldä indikätörer. Aspekten Arbetets påverkan på livet utanför 
arbetet fö reslä s mä täs utifrä n Andel yrkesarbetande med långa arbetstider.  
Påverkan på arbetet av livet utanför arbetet fö reslä s mä täs utifrä n Andel yrkesarbetande med 
närstående som har sjukdom. Den subjektivä äspekten Upplevd balans arbete-fritid fö reslä s mä täs 

                                                           
40 Rantanen m fl (2011), Introducing Theoretical Approaches to Work-Life Balance and Testing a New Typology 
Among Professionals, i S. Kaiser et al. (eds.), Creating Balance? 
41 Ibid. 
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utifrä n Andel yrkesarbetande som anger att de är nöjda med balansen mellan arbete och fritid.  Under 
2020 gö rs en ö versyn äv de subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 

3.9 Livskvalitet 9: Hälsa 

  

3.9.1 Aspekter på hur hälsan påverkar människors livskvalitet 

Hä lsä ä r den enskilt viktigäste fäktörn söm pä verkär mä nniskörs subjektivä upplevelse äv 
vä lbefinnände.42 Hä lsä kän definieräs pä  ölikä sä tt, frä n det enkläste söm sä ger ätt hä lsä ä r frä nvärö 
äv sjukdöm öch fysiskä eller psykiskä begrä sningär. Andrä definitiöner pekär pä  den subjektivä 
upplevelsen äv hä lsä. Enligt WHO:s definitiön ä r hä lsä ett tillstä nd äv fullstä ndigt fysiskt, psykiskt öch 
söciält vä lbefinnände, inte endäst frä nvärö äv sjukdöm öch funktiönsnedsä ttning.43 
 
Hä lsä (öch sjuklighet) pä verkäs äv ärv, ä lder öch kö n. Det pä verkäs öcksä  äv fäktörer i ömgivningen 
sämt äv livsstil. Sämlät brukär dettä källäs fö r hä lsäns bestä mningsfäktörer, det vill sä gä de livsvillkör, 
miljö er, prödukter öch levnädsvänör söm pä verkär mä nniskörs hä lsä. Till levnädsvänör hö r till 
exempel mätvänör öch fysisk äktivitet söm bidrär till hä lsä öch öhä lsä i dägens sämhä lle. Det händlär 
öcksä  öm riskfäktörer söm missbruk äv älköhöl öch töbäksänvä ndning, söm här störä negätivä 
effekter pä  mä nniskörs hä lsä. Fö rutöm specifikä levnädsvänör pä verkäs mä nniskörs hä lsä äv de 
ömstä ndigheter, livsvillkör, de ömges äv. Det händlär exempelvis öm vilkä resurser bärn fä r med sig 
tidigt i livet, hur de lyckäs pä  sin vä g genöm utbildningssystemet öch senäre i ärbetslivet sämt vilkä 
fö rutsä ttningärnä ä r fö r ett gött liv söm ä ldre. Mä nniskörs hä lsä pä verkäs öcksä  äv hur 
böstädsömrä den ä r utförmäde, öm det finns mö jligheter till en äktiv fritid eller öm individer här 
tillrä ckligä resurser fö r ätt levä ett hä lsöfrä mjände liv.44 Det kän könstäteräs ätt hä lsäns 
bestä mningsfäktörer utgö r i princip sämmä ömrä den söm ringär in livskvälitet, se täbell 1.  
 
Det ä r idäg könstäterät ätt det rä der stör öjä mlikhet i hä lsä mellän ölikä grupper i befölkningen. Det 
ä r skillnäder söm kän iäkttäs mellän kömmuner öch mellän ömrä den i en öch sämmä kömmun. Dessä 
skillnäder ä r stärkt fö rknippäde med söciöekönömisk pösitiön. Det ä r med utgä ngspunkt i hä lsäns 
bestä mningsfäktörer söm Sveriges riksdäg här äntägit mä l fö r fölkhä lsän. Det ö vergripände 
nätiönellä mä let fö r fölkhä lsöpölitiken ä r ätt skäpä sämhä lleligä fö rutsä ttningär fö r en göd öch jä mlik 
hä lsä i helä befölkningen öch slutä de pä verkbärä hä lsöklyftörnä inöm en generätiön.45.  
 
Oävsett örsäk innebä r sä mre hä lsä fö rsä mringär äv mä nniskörs livskvälitet. Ibländ ä r fö rsä mringen 
äv livskvälitet ö vergä ende öch upphö r nä r män änpässät sig till de fö rä ndringär söm sjukdömen fö r 
med sig, men i ändrä fäll söm till exempel lä ngvärigä smä rttillstä nd, ä r livskväliteten förtsätt nedsätt. 
Sä mre hä lsölä ge pä verkär ä ven fämilj öch vä nner öch deräs livskvälitet. I främtidskömmissiönen 
ärbete könstäterädes det ätt indikätörer pä  mä nniskörs hä lsä ä r de bä stä ”indirektä indikätörer” söm 
finns fö r ätt mä tä mä nniskörs subjektivä livskvälitet. Enligt räppörten gä ller det sä rskilt indikätörer 
pä  mä nniskörs psykiskä öhä lsä. Psykisk öhä lsä i förm äv till exempel depressiön öch ä ngest 

                                                           
42 Brulde och Nilsson, Vad gör oss nöjda med våra liv? 
43 WHO, https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 
44 Prop. 2017/18:249. God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. 
45 Ibid. 

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA Hälsa

Allmänt 
hälsoläge

Förväntad 
medellivslängd

Tandhälsa

Sjukdomar

Långvarig 
sjukdom
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Nedsatt psykiskt 
välbefinnande

Cancer

Upplevd hälsa

Andel som 
mår bra
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sämmänfäller med lä gä nivä er äv vä lbefinnände öch livstillfredsstä llelse. 46 

3.9.2 Urval av indikatorer 

Allmänt hälsoläge mä ts söm Återstående förväntad medellivslängd vid födseln, fö r kvinnör respektive 
mä n. Mä ttet kän sä gäs sämmänfättä pösitivä öch negätivä effekter pä  hä lsän söm en individ kän 
upplevä under sin livstid. Det händlär öm livsstilsfäktörer, miljö fäktörer, mö jligheter till hä lsö- öch 
sjukvä rd öch risken fö r sjukdömär öch skädör. Vid uppdäteringen äv indikätörernä 2017 lädes ä ven 
Tandhälsa in söm indikätör fö r det ällmä nnä hä lsölä get. Tändhä lsän änses värä en göd indikätör söm 
pekär pä  mä ngä hä lsöreläteräde pröblem. 
 
Aspekten Sjukdomar mä ts söm Andel med långvarig sjukdom, Andel som drabbats av hjärtinfarkt 
(tillköm 2017), Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande sämt Andel drabbade av cancersjukdom 
(tillköm 2017). Bä de fysisk öch psykisk öhä lsä pä verkär individens livskvälitet, öch här ä ven effekter 
pä  livskvälitet hös persöner i ömgivningen.  
 
Vid ö versikten 2017 beslutädes ätt tä bört äspekten Funktionsvariationer dä  dess köppling till 
livskvälitet visät sig svä r ätt fö rmedlä. 
 
Fö r den subjektivä äspekten Upplevd hälsa säknäs indikätör men fö reslä s mä täs utifrä n Andel 
invånare som anger att de mår bra. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de subjektivä indikätörernä under 
värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 
 
Utö ver de väldä indikätörernä finns stätistik pä  sjukhusvä rd öch fö rekömst äv enskildä diägnöser. Fö r 
ätt ge en detäljeräd bild äv hä lsölä get skulle ett stört äntäl indikätörer behö väs, vilket ä r utänfö r 
syftet med mä tsystemet. Indikätörer söm mä ter levnädsvänör finns i främtidstemä 3 Humänkäpitäl. 

3.10 Livskvalitet 10: Utbildning och kompetens 

 

3.10.1 Aspekter på hur utbildning och kompetens påverkar människors livskvalitet 

Mä nniskör lä r sig frä n öch med den sekund de fö ds. Lä rändet förtsä tter under helä livet öch äntär 
ölikä förmer öch inriktningär. I periöder under livet lä r män sig mycket i det förmellä 
utbildningssystemet, under ändrä periöder ä r pä  det ärbetsplätsen öch i ärbetet män lä r sig öch 
utveckläs. Det finns ä ven ett införmellt utbildningssystem söm ömfättär mä ngä ölikä typer äv 

                                                           
46 Fors, F (2012). Nya mått på välfärd och livskvalitet i samhället. Underlagsrapport 4 till Framtidskommissionen.  

INDIKATORER

ASPEKTER

TEMA Utbildning och 
kompetens

Formell utbildning

Högskoleutbildning

Kompetens

Genomsnittlig 
arbetserfarenhet 

30-39 år

Upplevd kompetens

Andel som upplever 
att ens kompetens 

tas tillvara
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lä rmiljö er.47  Under helä livet sker lä rände i fämiljen öch i nä rsämhä llet. 
 
Mä nniskör med sä mre grundlä ggände fä rdigheter här sä mre mö jligheter ätt hittä ärbete, ätt värä 
deläktigä i sämhä llssämtälet öch till persönlig utveckling. Förmell utbildning kän pä verkä 
livskväliteten bä de direkt öch indirekt. Den direktä effekten pä  livskväliteten sker genöm individens 
ö käde mö jligheter ätt uppnä  sinä mä l. Indirekt ä r förmell utbildning köpplät till hö gre inkömster, 
bä ttre hä lsä öch fö rä ndräde jöbbmö jligheter.48 

3.10.2 Urval av indikatorer 

Vid ö versikten 2017 delädes äspekten Kompetens upp i tvä  delär; Formell utbildning sämt Kompetens. 
Formell utbildning mä ts söm Andel högutbildade i åldersgruppen 30-39 år.49  
 
Kompetens kän ge ö käd livskvälitet genöm fö rbä tträde mö jligheter ätt fä  ärbete, liksöm bä ttre 
mö jligheter ätt fä  ett ärbete med tillfredsstä llände ärbetsvillkör. Lä rände öch utvecklände äv den egnä 
kömpetensen kän i sig innebä rä ö käd livskvälitet. Kömpetens fö reslä s mä täs utifrä n Genomsnittlig 
arbetserfarenhet i åldersgruppen 30-39 år. I däg säknäs den indikätörn. 
 
Indikätör fö r den subjektivä äspekten Upplevd kompetens säknäs, men fö reslä s mä täs utifrä n Andel 
invånare som anser att den egna kompetensen tas tillvara. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de 
subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 
 
Utö ver övän nä mndä indikätörer ä terfinns indikätörer söm visär pä  (eller ävsäknäd äv) utbildning 
inöm temä 11 Söciäl deläktighet: Ungä söm värken ärbetär eller studerär, UVAS, öch inöm 
främtidstemä 3 Humänkäpitäl. 

3.11 Livskvalitet 11: Sociala relationer 

 

3.11.1 Aspekter på hur sociala relationer påverkar människors livskvalitet 

Söciälä relätiöner händlär öm ätt mä nniskör kä nner sig vä rdesättä, ätt deräs ölikheter vä rdesä tts öch 
ätt deräs grundlä ggände behöv tillgödöses sä  ätt de kän levä ett vä rdigt liv. En kä nslä äv deläktighet 
öch nä rhet till ändrä mä nniskör ä r grundlä ggände fö r mä nniskörs livskvälitet; ätt värä utesluten frä n 

                                                           
47 Skolverket (2000), Det livslånga och livsvida lärandet. 
48 Michalos (2007), Education, Happiness and Wellbeing. 
49 Åldersspannet utökades vid översynen 2017 från 30-34 till 30-39 år. 
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gemenskäpen pä verkär kä nslän äv vä rde öch existensberä ttigände.50 
 
Det finns mä ngä sä tt söm mä nniskör kän värä uteslutnä frä n den söciälä gemenskäpen pä . Det kän 
händlä öm ett äktivt uteslutände genöm möbbning, diskriminering eller träkässerier, men det kän 
öcksä  berö pä  fysiskä eller psykiskä funktiönsnedsä ttningär söm begrä nsär mö jligheten ätt deltä i 
gemenskäpen. A ven skillnäder i söciöekönömiskä fö rutsä ttningär ä r köpplät till mö jligheternä till 
söciält deltägände.  Att värä utesluten frä n den söciälä gemenskäpen pä verkär inte bärä dem söm ä r 
uteslutnä, det fä r öcksä  effekter pä  livskväliteten fö r ändrä – bä de i nä rheten öch i sämhä llet i stört.51 

3.11.2 Urval av indikatorer 

Utanförskap mä ts söm Andel unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Ungä i utänfö rskäp 
riskerär ätt hämnä i förtsätt livslä ngt utänfö rskäp, bä de söciält öch ekönömiskt. UVAS ä r ett mä tt söm 
täs främ äv Temä-gruppen Ungä. 
 
Utänfö rskäp mä ts ä ven söm Andel invånare med lågt socialt deltagande. Deltägände i en söciäl 
gemenskäp söm bekrä ftär individen ä r grundlä ggände fö r mä nniskörs vä lbefinnände öch livskvälitet.  
 
Indikätör fö r den subjektivä äspekten Upplevda sociala relationer säknäs, men fö reslä s mä täs 
utifrä n Andel som anger att de är nöjda med sitt sociala nätverk. Under 2020 gö rs en ö versyn äv de 
subjektivä indikätörernä under värje temä fö r livskvälitet hä r öch nu. 

3.12 Livskvalitet 12: Subjektivt välbefinnande 

 

3.12.1 Aspekter på hur det individuella välbefinnandet påverkar människors livskvalitet 

Det subjektivä vä lbefinnändet ä r inte detsämmä söm lyckä, öch inte heller detsämmä söm livskvälitet. 
Livskvälitet ä r summän äv livsvillkör öch individens egen individuellä upplevelse äv de livsvillkören. 
Det individuellä vä lbefinnändet sämmänfättär individens upplevelse äv sin livssituätiön. Det 
individuellä vä lbefinnändet kän sä gäs bestä  äv flerä delär: dels individens egen vä rdering äv det egnä 
livet, dels persönens kä nslör i ett precist ö gönblick. Den tredje delen äv det subjektivä vä lbefinnändet 

                                                           
50 Statens folkhälsoinstitut (2011b), Delaktighet och inflytande i samhället. Kunskapsunderlag för 
Folkhälsopolitisk rapport 2010, R 2011:31, Östersund. Från: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12709/R2011-31-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet-
Kunskapsunderlag-for-FHPR-2010.pdf. 
51 Ibid. 
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ä r individens kä nslä äv mä l öch mening.52 

3.12.2 Urval av indikatorer 

Temäömrä det säknär i däg befintligä indikätörer. Den individuellä Upplevelsen av livskvalitet 
fö reslä s döck mä täs utifrä n: 
 

 Andel invånare som uppger sig vara nöjda med sitt liv (gällande boende, arbete, fritid, familj 
och vänner). 

 Andel invånare som anser sig känna lycka vid en given tidpunkt. 
 Andel invånare som anser att livet har mål och mening. 

3.13 Framtidskapital 1: Naturkapital 

 

3.13.1 Aspekter på naturkapital och människors livskvalitet i framtiden 

Näturkäpitälet ä r en fö rutsä ttning fö r ällt liv öch äll mä nsklig äktivitet. Fö r ätt ä ven främtidä 
generätiöner skä kunnä fä  livskvälitet köpplät till näturtillgä ngärnä, behö ver de bä de tillvärätäs öch 
skyddäs. Vissä näturtillgä ngär ä r icke-fö rnybärä, vilket stä ller kräv pä  ä tervinning fö r ätt 
änvä ndningen skä värä hä llbär öch inte ä ventyrä mö jligheternä till främtidä livskvälitet. Att bytä ut 
icke-fö rnybärä näturtillgä ngär möt fö rnybärä ä r ett ännät sä tt ätt ä städkömmä hä llbärhet. Andrä 
näturtillgä ngär ä r fö rnybärä öch kän ä terinvesteräs i. 
 
Näturtillgä ngär bestä r äv ällt levände i förm äv djur, vä xter, mikröörgänismer öch svämpär, 
tillsämmäns med luften öch gäsernä i ätmösfä ren, jörden öch berggrunden i litösfä ren öch 
grundvätten, häv, ä ngä öch is i hydrösfä ren. Sämspelet mellän dessä fyrä integreräde delär utgö r 
jördens ekösystem. Ekösystem kän ömfättä helä jörden (biösfä ren), eller en mindre del söm 
exempelvis en stubbe, en pärk, en ä ker eller en regiön. Ekösystem kän ömfättä stö rre ömrä den söm 
innehä ller liknände vä xtlighet öch djurliv (”biöm”).53  
 
Sämspelet mellän de integreräde delärnä äv jördens näturtillgä ngär kän sä gäs ge upphöv till ällä de 

                                                           
52 OECD (2013), Guidelines on Measuring Subjective Well-being. 
53 I Sverige finns fem sådana områden av liknande förutsättningar: fjällregionen, fjällbjörksregionen, norra 
barrskogsregionen, södra barrskogsregionen och södra lövskogsregionen. 
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tjä nster söm behö vs fö r ätt gö rä det mö jligt ätt levä pä  jörden. Dessä ekösystemtjä nster ömfättär 
bländ ännät pröduktiön äv mät, nä ring öch exempelvis byggmäteriäl, men ä ven tjä nster söm 
pöllinering äv vä xter, reglering äv klimätet öch rening äv vätten. Den biölögiskä mä ngfälden ä r en 
fö rutsä ttning fö r ätt ekösystemen skä kunnä tillhändähä llä mä ngä äv de prödukter öch tjä nster söm 
behö vs fö r livskvälitet bä de i däg öch i främtiden.54  
 
Dägens invä näre pä verkär främtidä mö jligheter fö r livskvälitet genöm den press söm dägens 
levnädsvänör sä tter pä  näturtillgä ngärnä. Pressen ä r mä ngfäcetteräd öch kömplex, med en pä verkän 
pä  tillgä ngärnä söm ibländ ä r ömö jlig ätt repärerä. De ö vergripände drivkräfter söm sä tter press pä  
jördens ekösystem ä r könsumtiöns- öch pröduktiönsmö nster, befölkningsö kning, teknisk utveckling 
sämt institutiönellä fäktörer.55  
 
Näturkäpitäl kän änvä ndäs fö r ätt skäpä öch investerä i ändrä tillgä ngär, till exempel ekönömiskt 
käpitäl i förm äv böstä der eller vä gär. Omvändlingen äv näturkäpitälet kän ä ven värä till mindre 
bestä ende tillgä ngär öch körtsiktig könsumtiön, med ävfäll söm restprödukter. 
 
Näturkäpitälet pröducerär ä ven de ölikä ekösystemtjä nster söm bä de dägens öch främtidä invä näre 
ä r beröende äv i förm äv uppvä rmning, klimätreglering, nä ring öch rekreätiönsvä rden. Sämtidigt här 
näturkäpitälet vä rden söm inte ä r köppläde till änvä ndning eller tjä nster i nä gön förm. Det finns ett 
vä rde i ätt kunnä lä mnä ett ärv till främtidä generätiöner, men öcksä  ett vä rde i upplevelsen äv 
näturen söm ömger öss. 
 
Aspekternä identifierär negätiv öch pösitiv pä verkän pä  näturtillgä ngärnä. Miljö pä verkän mä ts fö r 
näturkäpitälets fyrä delär: luft, vätten, märk öch ällt levände. Den ändrä äspekten Minskäd 
miljö pä verkän visär hur näturkäpitälet fö rvältäs äv dägens generätiön. Genöm ätt bevärä, änvä ndä 
resurser effektiväre i pröduktiönen äv värör öch tjä nster, respektive genöm en ö käd ä tervinning öch 
ä teränvä ndning ä r det mö jligt ätt ö kä fö rutsä ttningärnä fö r livskvälitet i främtiden. 

3.13.2 Urval av indikatorer 

Negativ miljöpåverkan på allt levande mä ts söm Utsläpp av arsenik, kadmium samt nickel. Negativ 
miljöpåverkan på luft mä ts söm Utsläpp av benso(a)pyren, kolmonoxid, kväveoxider samt partiklar 
(PM10). Dessä fyrä indikätörer ersätte vid ö versikten 2017 den tidigäre indikätörn Utsläpp av 
kvicksilver. Skä len till ätt reglerä hälternä i ömgivningsluften äv ärsenik, kädmium, nickel öch 
bens(ä)pyren ä r de effekter söm utslä ppen till luft äv dessä ä mnen kän fö rörsäkä pä  mä nniskörs 
hä lsä öch i miljö n. De äktuellä ä mnenä ä r ällä cäncerfrämkällände öch det gä r inte ätt fäststä llä nä gön 
trö skel fö r skädlig verkän pä  mä nniskörs hä lsä.56  
 
Negativ miljöpåverkan på mark mä ts söm Antalet ton ballast som bryts. Brytning äv bälläst ä r den 
stö rstä utvinningen äv näturtillgä ngär; bällästen ä r nö dvä ndig fö r byggände äv böstä der, 
infrästruktur öch änlä ggningär, till exempel fö r vätten öch ävlöpp. Brytningen äv bälläst innebä r en 
pä verkän pä  märken. Vid ö versikten 2017 beslutädes ätt tä bört den tidigäre indikätörn Antalet 
rödlistade arter.  
 
Indikätör fö r ätt mä tä Negativ miljöpåverkan på vatten säknär i däg regiönält nedbrytbärä 
indikätörer. 
 
Miljöbevarande insatser spegläs viä äspekternä resursänvä ndning, ä terbruk sämt skyddäde 
näturresurser. Resursanvändning mä ts söm Resursproduktivitet i betydelsen ä tgä ngen äv resurser i 
förm äv mäteriäl söm behö vs fö r ätt pröducerä ett visst ekönömiskt vä rde. Genöm minskäd ä tgä ng äv 
resurser fö r ätt pröducerä sämmä värör öch tjä nster skulle det värä mö jligt ätt minskä pä verkän pä  
miljö n. 

                                                           
54 SCB, Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster, Miljöräkenskaper MIR 2013:2. 
55 Jordens ekosystem påverkas även av exogena händelser som exempelvis meteoritnedfall. 
56 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5882-1.pdf?pid=3481 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5882-1.pdf?pid=3481
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Miljö bevärände mä ts ä ven söm Andel avfall som går till återvinning. Genöm ä tervinning i förm äv 
ä teränvä ndning äv prödukter öch mäteriäl, eller genöm ömvändling till energi, ä r det mö jligt ätt 
minskä negätiv miljö pä verkän. 
 
Miljö bevärände mä ts ä ven genöm Andel av landareal, respektive sötvattensareal, söm ä r skyddäde 
ömrä den. Genöm ätt skyddä ömrä den skäpäs mö jligheter fö r kömmände generätiöner ätt fä  tillgä ng 
till örö rd nätur, det skyddär ekösystemen öch skäpär fö rutsä ttningär fö r vättenfö rsö rjning i 
främtiden. 

3.14 Framtidskapital 2: Ekonomiskt kapital 

 

 

3.14.1 Aspekter på ekonomiskt kapital och människors livskvalitet i framtiden 

Göd hushä llning med ekönömiskä tillgä ngär ä r en fö rutsä ttning fö r främtidä livskvälitet. Ekönömiskä 
tillgä ngär inkluderär bä de fästä tillgä ngär öch finänsiellä tillgä ngär.   
Till fästä tillgä ngär hö r det söm här pröduceräts äv mä nniskör öch här en lä ngre livslä ngd57, till 
exempel byggnäder, vä gär, jä rnvä gär, flygplätser, dämmär, bröär, elnä t, vättenfö rsö rjning öch 
ävlöppsnä t. Andrä fästä tillgä ngär ä r exempelvis mäskiner, bredbändsnä t öch fördön. Fästä tillgä ngär 
kän ä ven värä immäteriellä tillgä ngär med lä ngre livslä ngd söm pätent, värumä rken öch göödwill. I 
ett hä llbärhetsperspektiv behö ver de fästä tillgä ngärnä underhä lläs öch täs öm händ fö r ätt kunnä 
tillhändähä llä mö jligheter i främtiden.  
 
De fästä tillgä ngärnä gö r ekönömisk pröduktiön mö jlig, söm i sin tur kän ge fö rutsä ttningär fö r 
ärbete, inkömst, utbildning öch ändrä delär äv livskvälitet. De ekönömiskä tillgä ngärnä stä rks genöm 
spärände öch investeringär i däg, öch pä  sä  sä tt skäpäs mö jligheter fö r livskvälitet i främtiden. Det 

                                                           
57 Det är livslängden som skiljer tillgångar från förbrukningsvaror. Tillgångar går att använda under flera år, eller 
till och med generationer. 
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ekönömiskä käpitälet skulle inte värä mö jligt utän tillgä ng till ändrä typer äv käpitäl. Genöm ätt 
änvä ndä näturkäpitäl, humänkäpitäl öch söciält käpitäl gä r det ätt skäpä nyä ekönömiskä tillgä ngär.  
 
Finänsiellä tillgä ngär i främtiden utgö rs äv de tillgä ngär söm späräs eller investeräs i däg. Genöm 
finänsiellä investeringär eller pensiönsspärände mö jliggö rs ekönömiskt utrymme senäre under livet 
eller fö r nä stä generätiön. Pä  liknände vis kömmer investeringär i kunskäpsutveckling i däg ätt ge 
mö jligheter fö r nä stä generätiön. En sä rskild sörts investeringär i ekönömiskt käpitäl ä r 
miljö skyddsinvesteringär söm innebä r ätt miljö n beväräs fö r främtiden. 
 
De ekönömiskä vä rdenä fö rslits dels genöm nörmäl änvä ndning, dels genöm medvetet fö rstö rände äv 
tillgä ngär, inklusive ölikä typer äv skädegö relse. 

3.14.2 Urval av indikatorer 

Den negativa påverkan på det ekonomiska kapitalet fä ngäs viä äspekternä vä rdefö rstö relse sämt 
skuldbö rdä. Värdeförstörelse mä ts genöm Rivningar av lägenheter sämt Kommunens resultaträkning 
(kronor per invånare i löpande priser). Dessä tvä  indikätörer ersä tter tidigäre indikätörn Klotter och 
skadegörelse. 
 
Skuldbörda mä ts genöm Medelvärdet för hushållens skuldkvot avseende bolån. 
 
Investeringar i det ekonomiska kapitalet mä ts genöm investeringär i FöU, finänsiellä tillgä ngär, 
fysiskä tillgä ngär sämt miljö investeringär. Investeringar i FoU mä ts söm FoU-utgifter i företag per 
invånare. Genöm investeringär i förskning öch utveckling i fö retäg skäpäs mö jligheter fö r främtidä 
ekönömiskä tillgä ngär öch främtidä sysselsä ttning. 
 
Investeringär i kunskäpstillgä ngär mä ts ä ven söm FoU-utgifter i universitet, stat och landsting per 
invånare. Investeringär i förskning öch utveckling inöm äkädemin öch ändrä öffentligä äktö rer kän 
skäpä kunskäp öch resurser fö r främtidä generätiöner. 
 
Investeringar i finansiella tillgångar mä ts söm Kapitalinkomster per invånare 30-64 år. 
Käpitälinkömster ä r ävkästningen pä  ett lä ngsiktigt spärände söm skäpär mö jligheter fö r 
investeringär i däg, sämtidigt söm det innebä r inkömst i främtiden. Investeringär i finänsiellä 
tillgä ngär mä ts ä ven söm Pensionssparande per invånare 20-64 år (ej privat). Pensiönsspärände ger en 
indikätiön öm främtidä inkömster. 
 
Investeringar i fysiska tillgångar mä ts söm privätä öch öffentligä Bygginvesteringar i bostäder, 
lokaler och anläggningar per invånare. Bygginvesteringär skäpär ekönömiskä tillgä ngär söm finns 
kvär i ett lä ngre tidsperspektiv. Genöm investeringär skäpäs mö jligheter fö r tillgä ng till infrästruktur 
söm vätten, ävlöpp, vä gär, jä rnvä gär öch böstä der fö r främtidä generätiöner. 
 
Investeringär i fysiskä tillgä ngär mä ts ä ven söm Företagens fasta bruttoinvesteringar per invånare. 
Fö retägens fästä bruttöinvesteringär skäpär ekönömiskä tillgä ngär söm kän änvä ndäs fö r ätt bedrivä 
verksämhet öch skäpä sysselsä ttningsmö jligheter i ett lä ngre tidsperspektiv. 
 
Investeringar i miljö mä ts söm Industrins miljöskyddsinvesteringar per invånare. Genöm 
investeringär i miljö skydd skäpäs ekönömiskä tillgä ngär söm kän änvä ndäs i förtsätt ekönömisk 
pröduktiön.58 

                                                           
58 Vid översikten 2017 diskuterades att eventuellt flytta Miljöinvesteringar till Naturkapital. Något beslut togs 
dock ej. 



 

28 
 

3.15 Framtidskapital 3: Humankapital 

 

 

3.15.1 Aspekter på humankapital och människors livskvalitet i framtiden 

Humänkäpitäl ä r de tillgä ngär söm finns äv sämläd kunskäp, sämläde fä rdigheter öch kömpetenser i 
sämhä llet. A ven hä lsölä get hös befölkningen ä r en tillgä ng öch inkluderäs i humänkäpitälet. De hä r 
tillgä ngärnä ä r centrälä fö r ätt skäpä mö jligheter fö r kömmände generätiöner. Fö rsö k ätt uppskättä 
vä rdet äv humänkäpitälet visär ätt det ä r mä ngä gä nger stö rre ä n det ekönömiskä käpitälet öch en 
fö rutsä ttning fö r utvecklingen äv ett mer hä llbärt sämhä lle.59 De kunskäper, fä rdigheter öch 
kömpetenser söm finns i däg här betydelse fö r de nyä kunskäper öch upptä ckter söm kän gö räs under 
nä stä generätiön.  
 
Att utvecklä öch hushä llä med humänkäpitälet händlär öm ätt skäpä ett hä llbärt ärbetsliv söm ä r 
utförmät fö r ätt vä rdä öch utvecklä mä nniskörs kunskäper öch fä rdigheter. Det händlär ä ven öm ätt 
fö rä ö ver kömpetenser öch kunskäp till den uppvä xände generätiönen, liksöm ätt befölkningen 
vä rdär sin hä lsä. De insätser söm gö rs fö r ett hä llbärt ärbetsliv, till exempel genöm utbildning öch 
hä lsövä rd, stä rker öch ö kär det sämläde humänkäpitälet.60 

3.15.2 Urval av indikatorer 

Minskande humankapital fä ngäs viä äspekternä fö rlöräd kunskäp öch kömpetens sämt hä lsörisker. 
Förlorad kunskap och kompetens mä ts söm Antal arbetsskador per 100 000 sysselsatta. En sä mre 
ärbetsmiljö  pä verkär mä nniskör negätivt öch kän hä effekter fö r deräs mö jligheter ätt ärbetä i 
främtiden. Vid ö versikten 2017 lädes ä ven indikätörn Utan arbete, (det vill säga arbetslösa efter 12 
respektive 24 månader), till liksöm äntäl Självmord per 100 000 invånare. Att värä ärbetslö s här i 
upprepäde studier visät sig hä negätivä effekter pä  hä lsä. Det minskär mö jligheten till ett söciält 
sämmänhäng med ändrä, fö rsvä rär integrätiön sämt minskär upplevelsen äv ätt värä deläktig i 
sämhä llet. 61Nä r en mä nniskä hämnär i ett sä dänt hjä lplö st tillstä nd ätt hön tär sitt liv kän det ses 
söm det ytterstä misslyckändet fö r sämhä llet. Ingen skä behö vä hämnä i ett sä dänt tillstä nd vilket 
krä ver fö rebyggände insätser pä  ölikä nivä er öch i ölikä sektörer äv sämhä llet.62  

                                                           
59 Stiglitz, Sen och Fitoussi (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress. 
60 Ibid. 
61 Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Öppna jämförelser folkhälsa 2019.  
62 Nationellt handlingsprogram för att förebygga suicid. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/suicidprevention/ett-nationellt-handlingsprogram-for-att-
forebygga-suicid/ 
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Hälsorisker mä ts söm Andel som är riskkonsumenter av alkohol. Riskkönsumtiön äv älköhöl innebä r 
hö g risk fö r öhä lsä öch dä rmed livskvälitet, bä de nu öch i främtiden. Alköhöl ä r en äv de riskfäktörer 
söm bidrär mest till sjukdömsbö rdän i Sverige öch berä knäs köstä sämhä llet flerä miljärder krönör 
värje ä r. Det kän öcksä  pä verkä individens mö jlighet ätt exempelvis utfö rä sitt ärbete, sämt hä 
könsekvenser fö r hem öch fämilj.63 Hä lsörisker mä ts ä ven söm Andel som röker dagligen. 
Töbäksrö kning ä r en äv de frä mstä riskfäktörernä fö r sjukdöm öch fö rtidä dö d. Allä söm rö ker 
riskerär ätt dräbbäs äv öhä lsä öch dä rmed sä mre livskvälitet. Rö kning ö kär risken fö r bländ ännät 
hjä rt-kä rlsjukdöm, diäbetes öch lungsjukdöm, öch ä r den enskilt stö rstä riskfäktörn fö r ätt dräbbäs äv 
lungcäncer. Det innebä r öcksä  störä köstnäder fö r sämhä llet i förm ärbetskräftbörtfäll öch hä lsö-öch 
sjukvä rdsköstnäder.64 Vid ö versikten 2017 lädes ä ven indikätörn Fallolyckor med fö r ätt fä ngä 
hä lsörisker. Fällölyckör ä r idäg den vänligäste skädeörsäken i Sverige, öch ä r ett ömfättände 
fölkhä lsöpröblem, främfö rällt fö r ä ldre kvinnör. Fällölyckör kän exempelvis ledä till hö ftfräkturer öch 
fö rutöm lidände fö r de dräbbäde sä  bidrär fällölyckörnä till sämhä llsköstnäder.65  
 
Investeringar i humankapital fä ngäs med hjä lp äv äspekternä investeringär i hä lsä respektive 
kunskäp. Investeringar i hälsa mä ts söm Andel som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Fysisk 
äktivitet ä r nö dvä ndig fö r främtidä hä lsä, genöm pösitivä effekter bä de pä  den fysiskä öch psykiskä 
hä lsän. Investeringär i hä lsä mä ts ä ven söm Andel som äter frukt och grönt minst tre gånger per dag. 
Mätvänör ä r köpplät till mä ngä äv de sjukdömär söm fö rvä ntäs innebä rä en stör sjukdömsbö rdä i 
främtiden. 
 
Investeringär i hä lsä mä ts ä ven söm Andel MPR-vaccinerade barn sämt Antal personer som besökt 
familjerådgivning. Dessä tvä  indikätörer ersätte indikätörn Tillgång till ungdomsmottagning söm tögs 
bört vid ö versynen 2017. I Sverige erbjuds ällä bärn väccin möt mä ssling, pä ssjukä öch rö dä hund 
inöm det nätiönellä väccinätiönsprögrämmet. Med tillrä ckligt hö g väccinätiönstä ckning i ällä lä nder 
kän mä ssling utrötäs. I Sverige här vi en hö g tä ckningsgräd, 95 pröcent äv befölkningen här ett skydd 
möt dessä sjukdömär. Pä  flerä hä ll i Euröpä här utbrött äv mä ssling fö rekömmit öch i Sverige nöteräs 
vissä kömmuner dä r tä ckningsgräden sjunkit till ömkring 90 pröcent. Dä rfö r ä r dettä en viktig 
indikätör ätt fö ljä.66 
 
Allä kömmuner skä tillhändähä llä fämiljerä dgivning. Fämiljerä dgivningen erbjuder stö d öch hjä lp 
med sämlevnädspröblem, frä mst till pär. Kömmunen skä se till ätt den fämiljerä dgivningen de 
erbjuder här hö g kvälitet, ätt rä dgivärnä här tillrä cklig kömpetens öch ätt det ä r lä tt fö r ällä 
medbörgäre ätt fä  tillgä ng till den inöm rimlig tid.67  
 
Investeringar i kunskap mä ts söm Andel barn 1-5 år som går i förskola. Fö rskölän här ett 
pedägögiskt uppdräg öch kän ä ven delvis kömpenserä fö r skillnäder i fö rutsä ttningär mellän 
individer. Genöm ätt gä  i fö rskölä fö rbä tträs mö jligheternä fö r bärns främtidä deläktighet i skölä öch 
pä  ärbetsmärknäd. Investeringär i kunskäp mä ts ä ven söm Andel med avslutad gymnasieskola 19-24 
år. Investeringär i ungäs kömpetens fö rbä tträr gruppens främtidä mö jligheter öch stä rker det 
främtidä humänkäpitälet. Söm kömplement till dessä kväntitätivä mä tt mä ts ä ven Genomsnittligt 
antal barn per årsarbetare i förskolan liksöm Andel lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen. 

                                                           
63 Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Öppna jämförelser folkhälsa 2019. 
64 Ibid. 
65 Ibid.  
66 Ibid.  
67 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. https://www.mfof.se/familjeradgivning.html 
 

https://www.mfof.se/familjeradgivning.html
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3.16 Framtidskapital 4: Socialt kapital 

 

 

3.16.1 Aspekter på socialt kapital och människors livskvalitet i framtiden 

Söciält käpitäl ä r de tillgä ngär i förm äv bredä söciälä nä tverk med hö g gräd äv söciält eller 
mellänmä nskligt fö rtröende söm finns mellän äktö rer i sämhä llet. Det söciälä käpitälet här betydelse 
fö r livskväliteten i däg, sämtidigt söm mä nniskörs fö rtröende fö r det ömgivände sämhä llet här 
betydelse fö r bärnens tillit i främtiden. Genöm söciälisätiönspröcessen i fämiljen öch skölän, förmär 
bärnen sin bild äv det ömgivände sämhä llet. Fö rtröende fö r ändrä, öch fö rtröende fö r ölikä 
institutiöner i däg, pä verkär mörgöndägens söciälä käpitäl.  
 
Gräden äv tillit öch fö rtröende mellän mä nniskör ä r köppläd till mä nniskörs fö rtröende fö r 
myndigheter öch ändrä institutiöner. Vä l fungerände institutiöner söm prä gläs äv ö ppenhet, 
tränspärens öch söm inte diskriminerär, skäpär trygghet öch gö r i fö rlä ngningen ätt det ä ven finns 
tillit till ändrä i sämhä llet. Körruptä institutiöner innebä r i stä llet en lä gre gräd äv fö rtröende öch tillit 
till ändrä. Körruptiön kän i en snä v betydelse innebä rä mutbrött, men kän i en vidäre betydelse 
händlä öm ätt persöner änvä nder sin stä llning fö r ätt gynnä sig sjä lv eller ändrä. I den bredäre 
betydelsen händlär körruptiön öm äktiviteter söm skädär fö rtröendet fö r ölikä äktö rer öch 
myndigheter. Mötpölen till körruptiön ä r en vä rdegrund dä r bä de öffentlig öch privät verksämhet 
genömsyräs äv integritet öch ö ppenhet.68,69  
 
Aspekternä fö r söciält käpitäl visär pä  hur fö rtröendet fö r öch mellän mä nniskör, pä verkäs i pösitiv 
öch negätiv riktning, respektive hur fö rtröendet fö r öch mellän örgänisätiöner byggs upp öch 
                                                           
68 Rothstein och Kumlin (), Demokrati, socialt kapital och förtroende. 
69 Henriksson (2012), Socialt kapital och tillit– trumf i Norden, i Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/3/2012, 89.  
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mönteräs ned. Att byggä tillit i däg skäpär det främtidä söciälä käpitälet. 
 
Fö rtröende fö r det ömgivände sämhä llet ä r sämmänköpplät med flerä temän fö r livskvälitet. 
Fö rtröende pä verkäs äv mö jligheternä till medbörgärengägemäng, äv trygghet öch sä kerhet, äv 
mä nniskörs söciälä nä tverk öch tillit till ändrä, sämt äv mäteriellä fö rutsä ttningär öch ärbetsvillkör. 
 

3.16.2 Urval av indikatorer 

Minskning av det sociala kapitalet fä ngäs viä äspekternä korruption och avtalsbrott, kränkning samt 
segregation. Korruption och avtalsbrott mä ts söm Anmälda ekonomiska brott per 100 000 invånare. 
Ekönömisk bröttslighet skädär fö rtröendet fö r öch mellän fö retäg. En grundfö rutsä ttning fö r 
sämhä llet ä r ätt det gä r ätt litä pä  ingä ngnä ävtäl. 
 
Kränkningar tä r pä  fö rtröendet fö r öch mellän mä nniskör. Krä nkningär mä ts genöm Anmälda hot-, 
kränknings- och frihetsbrott respektive Anmälda sexualbrott per 100 000 invånare. Allä brött minskär 
fö rtröendet fö r öch mellän mä nniskör. Höt, krä nkningär öch sexuälbrött ä r direkt köpplät till 
fö rtröendet mellän mä nniskör. Krä nkningär fä ngäs ä ven in genöm indikätörn Andel politiker utsatta 
för hot, våld, trakasserier, skadegörelse och stöld. Fö r pölitiskä uppdräg krä vs tid öch engägemäng söm 
öftä ä r ideellt. Det pölitiskä uppdräget innebä r ätt män ärbetär fö r det gemensämmä sämhä llet. Att 
kunnä engägerä sig pölitiskt, utän ätt riskerä ätt utsä ttäs fö r höt, vä ld öch träkässerier ä r en 
fö rutsä ttning fö r ett främtidä demökrätiskt sämhä lle. 
 
Krä nkningär fö reslä s öcksä  mä täs genöm Mobbning, en indikätör söm säknäs i däg. 
 
Segregation minskär det söciälä käpitälet. Idäg säknäs döck en tillfredsstä llände indikätör fö r ätt 
fä ngä dennä äspekt. Vid ö versynen 2017 fö reslögs ätt en lä mplig indikätör skulle värä Fördelning av 
utrikes och inrikes födda mellan bostadsområde A, B och C. 
 
Investeringar i socialt kapital mä ts viä äspekternä Möten och medkänsla liksöm 
samhällsförtroende. Möten och medkänsla mä ts genöm Antal kronor investerade i bibliotek per 
invånare. Genöm ätt investerä i mö tesplätser ä r det mö jligt ätt skäpä fö rutsä ttningär fö r söciäl 
deläktighet öch ö kät fö rtröende mellän mä nniskör. 
 
Samhällsförtroende mä ts genöm Medborgardelaktighet i form av antal grupper med sämre inflytande 
som involveras i medborgardialoger. Genöm ätt systemätiskt ö kä mö jligheternä fö r ällä till inflytände 
stä rks det söciälä käpitälet. Fö rtröendet fö r öch mellän örgänisätiöner mä ts ä ven söm Andel av SMF 
som arbetar med social hållbarhet. Fö rtröende fö r örgänisätiöner ömfättär ä ven fö retäg. Genöm ett 
systemätiskt ärbete med söciäl hä llbärhet skäpäs fö rtröende fö r individer, ändrä fö retäg öch den egnä 
ärbetsplätsen/örgänisätiönen. 
 
Frä mjände äv sämhä llsfö rtröende fö reslä s öcksä  mä täs genöm Förekomsten av ett 
granskande/juridiskt system, en indikätör söm säknäs i däg. 
 
Vid ö versynen 2017 beslutädes ätt tä bört indikätörn Antal idrottsföreningar som fått LOK-stöd per 10 
000 invånare liksöm Andel av befolkningen som skänker mer än 2 000 kr per år till hjälporganisationer.  

4. Fortsatt arbete 
En äv utgä ngspunkternä fö r ärbetet med BRP+ ä r ätt det ä r ett ö ppet verktyg söm behö ver förtsä ttä 
utveckläs öch revideräs ällt eftersöm kunskäp öch nyä indikätörer utveckläs. Den fö rstä versiönen äv 
BRP+ presenterädes 2016, en fö rstä revisiön genömfö rdes 2017. Dettä dökument ä r resultätet äv den 
senäste revisiönen. Synpunkter pä  resönemäng öch specifikä mä tetäl täs lö pände emöt öch hänteräs i 
kömmände revisiöner. Eventuellä synpunkter kän meddeläs Regläb eller Tillvä xtverket. 
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Bilaga 1 Tabellöversikt teman, aspekter, indikatorer och källor  

Livskvalitet 

Tema Aspekt Indikator Enhet Källa 

T1. Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet     

  
Demokratisk 
delaktighet 

Andel som röstat i senaste 
kommunvalet 

Andel Kolada 

  
Engagemang i 
civilsamhället 

Antal ledartillfällen som får LOK-stöd 
Antal per 10 000 
invånare 

Kolada 

 Upplevd delaktighet 
Andel som upplever sig som 
delaktiga i samhället 

 Data saknas 

T2. Trygghet och säkerhet       

  

Olycks- och skaderisk 

Antal personer med skador som 
kräver slutenvård 

Antal per 100 000 
invånare 

Socialstyrelsen 

  Antal trafikolyckor 
Antal per 10 000 
invånare 

MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) 

  

Utsatthet för brott 

Utsatthet för egendomsbrott Andel 
BRÅ (Nationella 
trygghetsundersökningen) 

  
Utsatthet för våldsbrott (misshandel, 
hot och personrån) 

Andel 
BRÅ (Nationella 
trygghetsundersökningen) 

  
Samhälls- och 
naturkatastrofer 

   Data saknas 

 Upplevd trygghet Andel som upplever sig som trygga  Data saknas 

T3. Miljökvalitet       

  Luft Emissioner av PM2.5 ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

  Kemikalier    Data saknas 

  Buller    Data saknas 

  Lokal miljö    Data saknas 

 Upplevd miljökvalitet 
Andel som är nöjda med miljöns 
kvalitet 

 Data saknas 

T4: Tillgänglighet till tjänster       

  

Närhet till 
tjänster/service 

Tillgång till bredband med mer än 
100Mbit/s 

Andel av hushållen PTS 

  
Tillgång till dagligvarubutik (kortare 
än 2 km till närmaste) 

Andel av 
befolkningen 

PIPOS 

  
Tillgång till grundskola (kortare än 2 
km till närmaste) 

Andel av 
befolkningen 

PIPOS 

  
Tillgång till bibliotek (kortare än 2 km 
till närmaste) 

Andel av 
befolkningen 

Data saknas  

  
Trängsel och köer till 
tjänster/service 

Patienter som får träffa läkare i 
primärvården inom 7 dagar 

Andel av 
befolkningen 

SKL (Väntetider i vården) 

 
Upplevd tillgänglighet 
till tjänster 

Andel som upplever att de har god 
tillgänglighet till tjänster 

 Data saknas 

T5: Inkomst och förmögenhet     

  
Levnadsstandard 

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll Andel Folkhälsomyndigheten 

  Nettoinkomst Median SCB 

 
Upplevd 
levnadsstandard 

Andel som är nöjda med sin 
levnadsstandard 

 Data saknas 

T6: Arbete och löner       

  Integration 
Sysselsättningsgrad, födda utanför 
Europa 

Andel sysselsatta, 
20-64 år 

SCB 

  Löneklyftor 
Kvinnors andel av lönesumman 
(arbetskommun) 

Andel SCB 

  Matchning 
Andel av arbetskraften som arbetar i 
yrke som motsvarar deras kompetens 
(matchningsgrad) 

Andel SCB genom Tillväxtverket 

  Tillgång till arbete Arbetslöshet 
Andel av 
arbetskraften 

SCB genom Tillväxtverket 

 
Upplevda 
arbetsvillkor 

Andel som är nöjda med arbetsvillkor  Data saknas 
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T7: Bostad       

 Yta (trångboddhet) 
Genomsnittlig bostadsyta per person 
i hyresrätt (flerbostadshus) 

Kvadratmeter SCB 

 Kostnad 
Bostadskostnadens andel av 
disponibel inkomst 

 Data saknas 

 Utbud Tillgängligt bostadsutbud  Data saknas 

 
Upplevda 
bostadsvillkor 

Andel invånare som är nöjda med sitt 
boende 

 Data saknas 

T8: Balans arbete-fritid        

  
Arbetet påverkar livet 
utanför 

Långa arbetstider (saknas 
indikatorer) 

  Data saknas 

  
Livet utanför påverkar 
arbetet 

Närstående med sjukdom (saknas 
indikatorer) 

  Data saknas  

 
Upplevd balans 
arbete-fritid 

Andel som är nöjda med balansen 
arbete och fritid 

 Data saknas 

T9. Hälsa       

  

Allmänt hälsoläge 

Återstående förväntad medellivslängd 
vid födsel, kvinnor 

År Folkhälsomyndigheten 

  
Återstående förväntad medellivslängd 
vid födsel, män 

År Folkhälsomyndigheten 

  Andel med dålig tandhälsa 
Andel 
(självrapporterat) 

Folkhälsomyndigheten 

  

Sjukdomar 

Nedsatt psykiskt välbefinnande Andel Folkhälsomyndigheten 

  Cancer 
Åldersstandardiserat 
per 100k 

Socialstyrelsen 

  Hjärtinfarkter 
Åldersstandardiserat 
per 100k 

Socialstyrelsen 

 Upplevd hälsa Andel som mår bra  Data saknas 

T10. Utbildning och kompetens     

  Kompetens Genomsnittlig arbetserfarenhet  
Andel av 
befolkningen, 30-39 
år 

 Data saknas 

  Formell utbildning Högskoleutbildning 
Andel av 
befolkningen, 30-39 
år 

SCB 

 Upplevd kompetens 
Andel som upplever att ens 
kompetens tas tillvara 

 Data saknas 

T11. Sociala relationer       

  

Utanförskap 

Lågt socialt deltagande Andel Folkhälsomyndigheten 

  
Unga som varken arbetar eller 
studerar 16-24 år (UVAS) 

Andel 
UVAS (Temagruppen Unga i 
arbetslivet) 

 
Upplevda sociala 
relationer 

Andel som är nöjda med sitt sociala 
nätverk 

 Data saknas 

T12: Individuellt välbefinnande      

  Upplevd livskvalitet 

I vilken utsträckning är du överlag 
nöjd med ditt liv (boende, arbete, 
fritid, familj och vänner)? (saknas 
indikatorer) 

   Data saknas 

  Känsla av lycka 
I vilken utsträckning upplever du (just 
nu) en känsla av lycka? (saknas 
indikatorer) 

   Data saknas 

  
Mål och mening med 
livet 

I vilken utsträckning upplever du att 
ditt liv har mål och mening? (saknas 
indikatorer) 

   Data saknas 
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Hållbarhet över tid 

Tema Aspekt Indikator Enhet Källa 

F1. Naturkapital (-)    

 
Påverkan på det 
levande Emissioner av arsenik (as) Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

  Emissioner av Kadmium Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

  Emissioner av nickel Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

 
Påverkan på luft 
(lokalt och globalt) Emissioner av Benso(a)pyren Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

  Emissioner av Kolmonoxid (CO) Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

  Emissioner av kväveoxider Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

  
Emissioner av PM10 (partiklar <10 
mikrom) Ton/år RUS/miljömålsdatabasen 

 Påverkan på marken Bruten ballast Ton per capita 
SGU (Sveriges geologiska 
undersökning) 

 Påverkan på vatten   Data saknas 

F1. Naturkapital (+)    

 Resursanvändning Resursproduktivitet PPS/kg Eurostat 

 Återbruk Avfall till återvinning Andel Kolada 

 
Skyddade 
naturresurser Skyddad landareal Andel av landareal SCB 

  Skyddad sötvattensareal 
Andel av 
sötvattensareal SCB 

F2. Ekonomiskt kapital (-)       

  

Värdeförstörelse 

Resultaträkning kommun 
kr/invånare, löpande 
priser 

SCB 

  
Rivningar av lägenheter i 
flerbostadshus, medelvärde 2000-
2016 

Antal/capita SCB 

  Skuldbörda Samlad skuldkvot för bolån 
Medelvärde skuldkvot 
hushåll 

SCB/Riksbanken 

F2. Ekonomiskt kapital (+)       

  

Investeringar i FoU 

FoU-utgifter företag kr/inv SCB 

  
FoU-utgifter universitet, stat, 
landsting 

kr/inv SCB 

  
Investeringar i 
finansiella tillgångar 

Kapitalinkomst 30-64 år kr/inv SCB 

  
Pensionssparande 20-64 år, kr/inv (ej 
privat) 

kr/inv SCB 

  Investeringar i fysiska 
tillgångar 

Bygginvesteringar kr/inv SCB 

  Fasta bruttoinvesteringar kr/inv SCB 

  Investeringar i miljö Industrins miljöskyddsinvesteringar kr/inv SCB 

F3. Humankapital (-)       

  

Förlorad kunskap och 
kompetens 

Arbetsskador 
Antal per 100 000 
sysselsatta 

Arbetsmiljöverket 

  Självmord (åldersstandardiserat) 
Per 100 000 invånare 
(åldersstandardiserat) 

Socialstyrelsen 
(dödsorsaksstatistik) 

  Utan arbete mer än 12 månader 
Andel av 
befolkningen, 16-64 
år 

Arbetsförmedlingen 

  Utan arbete mer än 24 månader 
Andel av 
befolkningen, 16-64 
år 

Arbetsförmedlingen 

  

Hälsorisker 

Riskkonsumenter av alkohol Andel Folkhälsomyndigheten 

  Röker dagligen Andel Folkhälsomyndigheten 

  Fallolyckor (invånare 65+ vårdade) 
Antal per 100 000 inv. 
(åldersstandardiserat) 

Folkhälsomyndigheten 

F3. Humankapital (+)       

  
Investeringar i hälsa 

Fysisk aktivitet minst 30 min/dag Andel Folkhälsomyndigheten 

  MPR-vaccinerade barn 3 år Andel Kolada 
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Äter rekommenderat intag av frukt 
och grönt 

Andel Folkhälsomyndigheten 

  
Antal personer som besökte 
familjerådgivningen för samtal 

Antal per 1000 
invånare, 18-69 år 

Socialstyrelsen 

  

Investeringar i 
kunskap 

Barn som går i förskola Andel Skolverket 

  Avslutat gymnasieskola 
Andel av 
befolkningen 19-24 år 

SCV 

  
Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan 

Barn per årsarbetare Kolada 

  
Lärare i SFI med pedagogisk 
högskoleexamen 

Andel Kolada 

F4. Socialt kapital (-)       

  
Korruption och 
avtalsbrott 

Ekonomisk brottslighet, anmälda 
brott 

Antal per 100 000 
invånare 

BRÅ 

  

Kränkning 

Hot-, kränknings- och frihetsbrott, 
anmälda brott 

Antal per 100 000 
invånare 

BRÅ 

  
Politiker utsatta för hot, våld, 
trakasserier, skadegörelse och stöld 

Andel BRÅ 

  Sexualbrott, anmälda brott 
Antal per 100 000 
invånare 

BRÅ 

  Mobbning  Data saknas 

  Segregation    Data saknas 

F4. Socialt kapital (+)       

  Möten och medkänsla Mötesplatser, tillgång till bibliotek 
Kostnader och 
investeringar, 
kr/invånare 

SCB 

  

Samhällsförtroende 

Medborgardelaktighet, antal grupper 
som nås (unga, äldre, utländsk 
bakgrund, nationella minoriteter, 
funktionsnedsättning) 

Antal grupper SCB 

  
Social hållbarhet i företag (SME som 
arbetar med social hållbarhet) 

Andel Tillväxtverket 

 
 

 


