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Försäkringslogiken



Försäkringslogiken - det lönar sig att förebygga
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Skandias stiftelse Idéer för livet 
- fokus på förebyggande utifrån försäkringslogiken

- för god hälsa och trygga närsamhällen



Idéer för Livet vill driva samhällsförändring genom visa på vikten av 

förebyggande insatser

Konferens: Ohälsans pris Föreläsning: Med många bäckar att stämma

Almedalen: Shared valueFöreläsning: Skolans tomma stolar



• Våra insatser till forskning och förebyggande 

arbete är ett komplement till de offentliga 

trygghetssystemen.

• Stiftelsen stödjer eldsjälar och organisationer 

som arbetar förebyggande för att barn och unga 

ska få en bra start i livet och trygg uppväxt.

• Stiftelsen bidrar till trygghet och hälsa - vilket 

leder till minskade samhällskostnader och 

försäkringskostnader

Stiftelsen – hur bidrar vi och varför?



Psykisk ohälsa börjar tidigt

• 50% av all psykisk ohälsa visar sig som en första episod innan 14-års 
ålder

• 75% innan 24-års ålder

• Börjar inte som diagnoser utan som beteendeproblem – inåtvända och 
utagerande

Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-
onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen 
Psychiatry. 2005;62(6):593-602.



Utagerande barn 
– varför har samhället inte råd med insatser för minska framtida risk?

Evidensbaserade risker för utagerande barn

- 10 x Psykisk sjukdom

- 6 x Kriminalitet 

- 5 x Socialförsörjning

- 4 x Arbetslöshet

- 4 x Drogmissbruk

- 2 x Alkoholproblem

Källa: Uppsala universitet, Idéer för livet rapporten ”Med många bäckar att stämma i …” (2014)

Problem vid 

25-års ålder



Risker för barn med låga/ofullständiga betyg i åk 9

Negativa utfall med stora 

samhällskostnader*

Män Kvinnor

Självmord 2 3

Narkotikamissbruk 6 7

Alkoholmissbruk 4 5

Allvarlig kriminalitet 10 8

Tonårsförälder 8 7

Ekonomiskt bistånd 10 7

* Socialrapport 2010 (Socialstyrelsen). Riskerna justerade för uppväxtförhållanden 

(socialbidrag, föräldrars utbildning, psykiska hälsa samt missbruk)
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En av våra dyraste myter: 

”Vi har inte råd”

Exempel: Föräldrastödsinsatser

- Dubbel avkastning inom 1 år



Idéer för livet-modellen
- Beslutsstöd vid sociala investeringar och insatser



Idéer för livet-modellen 
– evidensbaserad beräkningsmodell av resurseffektivitet för förebyggande insatser 



Idéer för livet-modellen 
– Ekonomsikt beräknat värde utifrån sociala insatsers effekt



Bättre beslutsunderlag för sociala insatser genom stöd för att mäta 

socialt hållbart värdeskapande

• Stor efterfrågan på mäta sociala 

insatsers effekt
• Ideella organisationer

• Kommuner 

• Välfärdsaktörer

• Fastighetsbranschen

• Forskning och metodutveckling 
• Mäta kvalitet och resurseffektivitet



Fastigheters roll i ett framtida hållbart 

samhälle?



Ett långsiktigt engagemang

• Trygghetsvandringar och intressentdialoger

• Ombyggnation som även ger ökad trygghet

• Strategi för att olika socioekonomiska 

målgrupper ska känna sig välkomna

• Samverkan med civilsamhället lokalt och 

nationellt (”På lika villkor”)

Fastigheters roll i ett framtida hållbart samhälle?
- Exempel Frölunda torg



Livet mellan husen…
- ”Flagshipstore” Fritidsbanken på Frölunda Torg



Tack! 


