
   
 

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 

rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från 

diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och 

rasism. 

JA  

 

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom 

att: 

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 

demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning 

för delaktighet, 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 

• bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället. 

JA  

Folkhälsomyndighetens interna åtagande: 

Som statlig myndighet är de sex principerna demokrati, legalitet, 

objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service 

grundläggande i vårt arbete. Delaktighet och inflytande är viktiga 

komponenter i myndighetens interna arbete som bland annat sker 

genom den partsgemensamma samverkansprocess som finns 

etablerad mellan fackliga företrädare för arbetstagare och 

arbetsgivare. Verksamhetsplanering och uppföljning sker med en 

hög grad av delaktighet inom de olika verksamheterna. I lika villkor 

arbetar vi för att lika rättigheter och möjligheter ska råda oavsett 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet sker 

utifrån Diskrimineringsombudsmannens modell för aktiva åtgärder 

där vi årligen kartlägger, analyserar och åtgärdar hinder för lika 

rättigheter och möjligheter samt risker för diskriminering. Varje steg 

i modellen samverkas. Folkhälsomyndigheten ska vara en 

arbetsplats där lika villkor ska vara en självklarhet.   

Folkhälsomyndighetens externa åtagande: 

Genom den övergripande stödstrukturen för det för det statliga 

folkhälsoarbetet skapas möjligheter för systematiska och 



   
   

samordnade insatser mellan myndigheter i syfte att bidra till att det 

övergripande folkhälsopolitiska målet nås med att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Stödstrukturen utgår från det folkhälsopolitiska 

ramverket med det övergripande målet och de åtta målområdena. 

För varje målområde har andra nationella mål och myndigheter 

identifierats, som kan ha betydelse för att bidra till en jämlik hälsa. 

Varje målområde består av fokusområden vilka ska visa riktning och 

användas för att följa upp den övergripande folkhälsopolitiken. 

Ramverket synliggör att folkhälsopolitiken är tvärsektoriell och att 

arbete för en god och jämlik hälsa behöver riktas mot strukturella 

faktorer på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer som har 

betydelse för folkhälsans utveckling. Stödstrukturen ska också bidra 

till och möjliggöra systematiska och samordnade insatser mellan 

myndigheter och till ett ökat kunskapsutbyte med lokala och 

regionala aktörer. 

Den demokratiska grundtanken med att alla människor är lika 

mycket värda och ska ha samma rättigheter återkommer i flera av 

våra uppdrag utifrån det övergripande målet att verka för god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen. Till exempel i arbetet för en jämlik 

och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hela 

befolkningen där myndigheten ska verka för kunskapsutveckling och 

kunskapsförmedling samt för nationell samordning. På motsvarande 

sätt ska myndigheten verka för att hbtqi-personer ska ha lika 

förutsättningar och möjligheter som heterosexuella och cispersoner 

att uppnå en god hälsa och erhålla en jämlik vård och social omsorg.  

Folkhälsomyndighetens kommunikativa åtagande: 

Kommunikationsinsatser och aktiviteter, främst gentemot andra 

statliga myndigheter, genomförs för att öka kunskapen och 

genomförandet av stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet. 

Exempelvis kan nämnas att den 9 december 2021 träffade vår GD 

GD-kollegor och chefer från 15 andra myndigheter inom det 

folkhälsopolitiska målområde som rör arbete, arbetsförhållanden 

och arbetsmiljö. Andra aktiviteter planeras. 

Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd är ett annat exempel på 

hur myndigheten kommunicerar för att stötta det lokala och 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/


   
   

regionala arbetet med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. 

Där finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör 

vad inom folkhälsoområdet. Där finns även förklaringar av begrepp 

och teoretiska ramverk, statistik av olika slag, samt verktyg och stöd 

att använda i det praktiska arbetet. 

Kommunikationsinsatserna syftar till att utveckla och stödja 

samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och 

skydda mot olika former av hälsohot. En långsiktig förbättring av 

folkhälsan bidrar till möjligheterna att delta i det demokratiska 

samtalet på olika nivåer i samhället. 

Om Folkhälsomyndigheten:  

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet 

som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att 

utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en 

folkhälsa som stärker samhällets utveckling. 

Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vårt 

uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja 

hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. 

Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle. 

Myndigheten är verksam i Solna och i Östersund och har cirka 600 

anställda. 


