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INLEDNING

Social hållbarhet handlar om att bygga ett
jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa. Ett samhälle
där människors lika värde står i centrum, där
människor känner tillit till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen. Det är detta
vi på uppdrag av regeringen arbetar för inom
social hållbarhet på länsstyrelsen.

Det här extra nyhetsbrevet handlar om pandemins
påverkan inom det sociala området. I pandemins
början antog vi att den skulle påverka, till exempel
graden av missbruk, våldsbenägenhet och psykisk
hälsa. I dag vet vi med säkerhet att pandemin har
påverkat oss och kommer att påverka under en lång
tid framöver.

Nedan kan du läsa om en del av de konsekvenser
som pandemin har fört med sig för samhället och
oss själva. Rapporter och statistik visar en del
negativa effekter som gör att vi måste agera och
hantera frågorna med respekt för människors lika
värde under en lång tid framåt.

Det är viktigt att inse att det vi gör, eller inte gör
idag, påverkar på lång sikt och är avgörande för
människor som redan be�nner sig i en utsatt
situation.

För att stimulera åtgärder som ger positiva effekter
behöver vi fortsätta att samverka med varandra,
lyfta problem och hitta lösningar, hålla i och hålla ut!

FÖLJ REKOMMENDATIONERNA FÖR ATT
HJÄLPA OSS ATT HJÄLPA OSS SJÄLVA!

Maria Arnholm 
Landshövding

Pandemins påverkan utifrån följande områden:

Barn

Folkhälsa

Integration

Våld i nära relationer

Länets kommuner rapporterar om pandemins

sociala konsekvenser

BARN

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekon�ikter
samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är tydligt i
Bris årsrapport för 2020

BRIS ÅRSRAPPORT 2020 - FÖRSTA ÅRET MED PANDEMIN, OM BARNS MÅENDE OCH
UTSATTHET

Orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under pandemin, visar en
ny studie av Socialstyrelsen.

EFFEKTER AV COVID-19 PÅ ANMÄLNINGAR GÄLLANDE BARN TILL SOCIALTJÄNSTEN
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FOLKHÄLSA

Så påverkade covid-19-pandemin folkhälsan under 2020
Konsekvenserna för folkhälsan och på jämlikheten i hälsa kan kvarstå i många år efter att
smittspridningen har kommit under kontroll. I det här faktabladet presenterar
Folkhälsomyndigheten en samlad bedömning av covid-19-pandemins och
smittskyddsåtgärdernas påverkan på folkhälsan under 2020. Det framgår att vissa
grupper har drabbats mer än andra och att levnadsvanorna har påverkats.

RAPPORTEN HUR HAR FOLKHÄLSAN PÅVERKATS AV COVID-19-PANDEMIN

Några exempel från rapporten:

Skolorna har haft svårt att tillgodose elevers behov av särskilt stöd, åtminstone i början av

pandemin.

Grupper som redan levde under förhållanden som innebar förhöjd risk för ohälsa verkar ha fått det

svårare under pandemin.

Det är främst unga 16–29 år som rapporterat förändrade levnadsvanor, till exempel mer

stillasittande och mer godis men de uppgav även att de drack mindre alkohol.

Samtal om larm om självmord till SOS Alarm har ökat under pandemin, men det är inte �er som

begått självmord eller vårdats för suicidförsök (se även information om suicid längre ner)

Konsekvenser av covid-19-pandemin på lokalt och regionalt
folkhälsoarbete
Folkhälsorelevanta verksamheter riktade till breda målgrupper ställdes in eller pausades
under 2020 som en konsekvens av covid-19-pandemin. Både generellt folkhälsoarbete
och riktade insatser inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet har påverkats.
Bland annat ersatte digitala lösningar fysiska möten och utomhusaktiviteter ersatte
inomhusaktiviteter.

En kartläggning och analys av covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsoarbetet har tagits fram av

Folkhälsomyndigheten. Den kan användas som stöd för kommuner och regioner för att återuppta de

folkhälsorelevanta insatserna efter pandemin och för att bedöma om vissa insatser eller grupper behöver

prioriteras extra.

KONSEKVENSER AV COVID-19-PANDEMIN PÅ LOKALT OCH REGIONALT FOLKHÄLSOARBETE

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/378883b7e63547179491433be2ff11f6/sa-paverkade-covid-19-pandemin-folkhalsan-2020.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/konsekvenser-av-covid-19-pandemin-pa-lokalt-och-regionalt-folkhalsoarbete/


Psykisk hälsa och suicidprevention
År 2020 utmärktes av covid-19-pandemin, något
som skulle kunna öka den psykiska ohälsan och
suicidtalen. 
Psykisk ohälsa och suicid är redan allvarliga
folkhälsoproblem i Sverige vilket gör det extra viktigt
att under den pågående pandemin följa
utvecklingen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram
en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom
området psykisk hälsa och suicidprevention.

PSYKISK HÄLSA OCH SUICIDPREVENTION
LÄGESRAPPORT 2020

Suicidproblematik och psykisk ohälsa i
Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region
Kronoberg har tillsammans samlat in och
sammanställt information om suicidproblematiken i
länet. 
Förutom en lägesbild för Kronobergs län lyfts även
ett antal rekommendationer för att motverka suicid
och psykisk ohälsa.

PUBLIKATIONEN SUICIDPROBLEMATIK OCH
PSYKISK OHÄLSA I KRONOBERGS LÄN

Långtidscovid i Region Kronoberg
I Region Kronoberg har 349 personer
diagnosticerats med långtidscovid, 63 procent av
dessa är kvinnor. De vanligaste symtomen vid
långtidscovid är en kraftig trötthet av både mental
och fysisk karaktär, koncentrationssvårigheter och
stresskänslighet. I Storbritannien har man
konstaterat att tio procent av de coronasmittade
drabbas av långtidscovid.

På Region Kronobergs rehabiliteringsklinik �nns hjälp att få.

Exempel på stöd och behandling som patienterna kan få är

individuell behandling som bygger på mentala strategier,

individuell stresshantering, sömnstrategier och samtalsstöd.

SÅ STÖTTAR REGION KRONOBERG PATIENTER
MED LÅNGTIDSCOVID

INTEGRATION OCH SEGREGATION

Migrationen till Sverige är begränsad
I Migrationsverkets februariprognos beskrevs hur pandemin medfört en begränsad
internationell rörlighet och en minskad migration till Sverige under 2020. Då pandemin
ännu inte är över kommer den fortsatt att ha en påverkan även i år. I denna prognos
sänks därför planeringsantagandet för hur många personer som väntas söka asyl i
Sverige år, från 16 000 till 15 000.

MIGRATIONEN TILL SVERIGE ÄR BEGRÄNSAD

Miljonprogram, migranter och utsatthet för covid-19
Den inledande fasen av covid-19-pandemin under våren 2020 drabbade svenska
invånare ojämlikt. Dödligheten ökade kraftigt bland vissa grupper utlandsfödda personer
jämfört med personer födda i Sverige och andra västländer.

Att skydda de äldre från covid-19 och andra smittsamma sjukdomar, måste också beakta skyddet av de

som vårdar de äldre, vilket många gånger är utlandsfödda samt att �ergenerationsboende är vanligare

DELMIS ARTIKELSERIE 2021:2 - MILJONPROGRAM, MIGRANTER OCH UTSATTHET FÖR
COVID-19

Segregation och covid-19
Den pågående coronapandemin verkar drabba människor olika beroende på var de bor.
Men vilka konsekvenser på segregationen har covid-19 på lång sikt? 

LÄS ANALYSER OCH RESONEMANG FRÅN FORSKARE OCH MYNDIGHETER OM HUR
PANDEMIN PÅVERKAR SEGREGATIONEN
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https://www.regionkronoberg.se/nyheter/sa-stottar-region-kronoberg-patienter-med-langtidscovid/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2021/2021-04-29-Fortsatt-stabil-migration-till-Sverige-enligt-senaste-prognosen.html
https://www.delmi.se/publikationer/policy-brief-2021-2-miljonprogram-migranter-och-utsatthet-for-covid-19/
https://www.delmos.se/kunskap/artikelserie-segregation-och-covid-19/


Möjligheten att följa Covid-19 rekommendationer påverkas av var
du bor
Nordic Council of Ministers har nyligen släppt en rapport, Who is left behind?, om detta
och då speci�kt hur det påverkar människor i socioekonomiskt utsatta områden.

WHO IS LEFT BEHIND? THE IMPACT OF PLACE ON THE POSSIBILITY TO FOLLOW
COVID-19 RESTRICTIONS

 

VÅLD I NÄRA RELATIONER

När familjer blir isolerade, som under coronapandemin, ökar risken för våld. Ett samhälle i
kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. En del kommuner
ser att mäns våld mot kvinnor ökat, medan andra uppger att det ser ut som året innan. 
När allt �er familjer tvingas stanna hemma riskerar såväl mäns våld mot kvinnor, som
andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld
mot barn öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar. 

KONSEKVENSERNA AV DET ÖKADE VÅLDET MÅSTE HANTERAS NU OCH FÖR LÅNG
TID FRAMÖVER SÄGER JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN 

Kvinnojourer i Kronobergs län
Kvinnojourerna rapporterar om en minskning av kontakter med yrkesverksamma, som i
vanliga fall möter personer i sitt arbete som vittnar om att de upplever våld i hemmet eller
där det �nns en misstanke om våld i hemmet. Detta kan vara en konsekvens av att allt �er
verksamheter inte har fysiska möten då allt �er arbetar hemifrån och att allt �er möten
hålls digitalt eller via telefon. Kvinnojourerna beskriver även en upplevelse att
stödsökande kvinnor kan få vänta längre på fysiska möten med olika myndigheter och
vården.

Frågan om mäns våld mot kvinnor har fått stor medial uppmärksamhet och antalet förfrågningar om

placering på länets skyddade boende har ökat, så även stödkontakter i chatten. Kvinnojourerna menar

att det är svårt att säga om det är en effekt av pandemin eller senaste tidens mediala uppmärksamhet

kring mäns våld mot kvinnor, eller en kombination av båda.

Pandemi eller inte
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste få ett stopp - på initiativ av
Länsstyrelsens ledning har Landshövdingen och Länsrådet tillsammans med
regionstyrelsens ordförande, regionchefen och samtliga kommunstyrelseordförande och
kommunchefer i länet undertecknat ett ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer, som har  publicerats i länets dagstidningar.

https://www.norden.org/en/publication/who-left-behind-impact-place-possibility-follow-covid-19-restrictions
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/coronapandemin-okar-risken-for-vald-mot-kvinnor-och-barn


LÄNETS KOMMUNER RAPPORTERAR OM PANDEMINS SOCIALA
KONSEKVENSER

Aktörer i alla länets kommuner rapporterar in konsekvenser kopplade till social

hållbarhet när länsstyrelsen begär in lägesbilder. Flertalet kommuner beskriver att

dessa konsekvenser riskerar att bli långvariga. Oro, ökade slitningar i familjer där

våldet misstänks öka är några av aspekterna.

Inom ramen för länsstyrelsens arbete med hanteringen av Covid-19 begärs lägesbilder in
från olika aktörer i länet. Under våren har vi vid två tillfällen speciellt efterfrågat ett fokus
på sociala aspekter och konsekvenser av pandemin i kommunernas lägesbilder.

Oro, trötthet och isolering bland elever och lärare rapporteras från �era kommuner. Flera
kommuner rapporterar även om ökat behov av stödinsatser för barn/unga samt familjer.

En kommun rapporterar att barn oroar sig för föräldrarnas ekonomiska situation. Även
slitningar i familjer pga. hem- och distansarbete lyfts. Gruppen anhöriga lyfts av �era
kommuner när det gäller restriktiva besöksrekommendationer. Anhöriga som tidigare haft
stöd genom växelvård/växelboende har drabbats av- eller ombokningar.

En kommun rapporterar om att äldre personer uppvisar ”närmast en desperation efter
mänsklig närhet” och personerna uppvisar tecken på djup depression som kommunen
misstänker riskerar att bli långvarig. Misstankar om en stor ökning av våld i nära
relationer lyfts av ett �ertal kommuner.

En kommun lyfter risken för att de sociala konsekvenserna av pandemin riskerar att
fortsätta långt efter att pandemin ebbar ut.

Länsstyrelsen avser att fortsätta lyfta frågan om sociala konsekvenser av pandemin inom
ramen för krishanteringsarbetet.

TILL SIST - SOCIAL
HÅLLBARHET PÅ



LÄNSSTYRELSEN I
KRONOBERGS LÄN

Kloka människor har en gång sagt!

“It always seems impossible until it´s done”-
Nelson Mandela

Tilliten till varandra - vi kommer att  klara detta!

"Vänta inte på ledare. Gör det ensam, person till

person" - Mother Theresa

Vi kan var och en bidra till att begränsa
smittspridningen.

”Människan är en förnuftsvarelse som alltid tappar

tålamodet,när man fordrar av henne att hon ska

handla efter förnuftets lagar” - Oscar Wilde

Det är dags att detta uttalande motbevisas och det
gör vi här i Kronoberg.

 

Sammanställning av hjälp och stöd som �nns att
tillgå i Kronobergs län med anledning av covid-19

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Telefon: 010-223 70 00 
Postadress: 351 86 Växjö 
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se  
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev? 
Starta en egen prenumeration här. 
 
Så hanterar vi dina personuppgifter 

Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick
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