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Hva er sosial ulikhet?

Social inequality occurs when resources in a given society are distributed 

unevenly, typically through norms of allocation, that engender specific patterns 

along lines of socially defined categories of persons. WIKIPEDIA



Sosial ulikhet i helse - Helsedirektoratet

Systematiske forskjeller i helsetilstand som følger sosiale og 

økonomiske kategorier 

•Yrke
•Utdanning
•Inntekt 

Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med.



Forventet 
levealder 
ved 35 år

Folkehelserapporten 
2018





Ulikhet i sykdom



Hva er problemet med sosial ulikhet i helse?

Sosiale helseforskjeller er urettferdige og representerer et tap for både 

enkeltmennesker, familier og samfunnet. Befolkningens totale 

helsepotensiale utnyttes ikke fullt ut.

Urettferdig!

Økte samfunnskostnader

Folkehelserapporten, FHI, 2018



History of food procurement



FHI -

Og resultatet er…

VI TRENGER KOSTRÅD!



SUNN 
MAT 
ER 
DYR

http://www.ajph.org/content/vol94/issue9/images/large/012450.A1.jpeg


Ulikhet i kosthold - brus

Bolt et al  2018



Materiell vs kulturell kapital

Fismen, 2012

HEVAS 2005/06: 11-17 år, 

Material capital: 

The Family Affluence Scale 
(number of cars, holidays, PC 
and bedrooms)

Cultural capital:

Number of books in the 
household



Hvordan endre sosial ulikhet i helse? 

Folkehelserapporten, FHI, 2018



FHI -



Alle konkluderer mer eller mindre med

Oppstrømsintervensjoner kan redusere ulikhet
Strukturelle tiltak

Et sunnere miljø

Omgår RESSURSENE som kreves for «frivillig» atferdsendring
tid, penger, kompetanse

Nedstrømsintervensjoner kan øke ulikhet
Tiltak for å endre individenes avgjørelser

Avhengig av RESSURSER

tid, penger, kompetanse





FHI -

Mulige tiltak for å redusere bollespising
Forbud/påbud

Penger

Avgifter, subsidier, incentiver

Lokale endringer i miljø

Skolemat

Plassering av automater

Lokalitet (feks kiosker/fast food)

Produktmodifisering

Restriksjoner på reklame/markedsføring

Mediakampanjer

Matlagingskurs

Nutrition education

Informasjon

Veiledning

➢Fjerne bollene fra kantina

➢Dyrere boller

➢Annen plassering – f.eks. bakerst i kaffebaren – eller 

kanskje helst i kantina for de ansatte

➢Boller med grovt mel

➢Ikke 3 for 2

➢na

➢Lag bollene selv!

➢Inneholder raske KH

➢Ikke sunt å spise boller

➢Ikke spis for mange boller, fordi…

Oppstrøms

Nedstrøms



Frieden, AJPH, 2010 

«Spis mindre – tren mer»
«Lag maten selv»

«Spis nøkkelhullprodukter»

Gratis skolemat, sukkeravgift, 
reklameforbud,

redusert salt i matproduktOppstrøms

Nedstrøms



OSLOFROKOSTEN fra 1930

Melk

Kavring/knekkebrød/kneip

Margarin og mysost

½ eple eller appelsin eller 100 g kålrot eller 

gulrot

Tran

https://www.oslo.kommune.no/OBA/gallerier/Mat/oslofrokost.asp




2005 stortingsvalg



2006 rapporten

Arbeidsgruppen anbefaler at tilbud 

om gratis melk og frukt eller 

grønnsak ( modell 1) innføres for hele 

grunnskolen. Videre bør det vurderes 

å utvide dette tilbudet til et komplett 

brødmåltid, som et minimum for 

ungdomstrinnet, alternativt for hele 

grunnskolen.



Gratis skolefrukt 2007-14



FV at school 4 or 5 days/week

Bere et al, BJN 2012



FHI -

Unhealthy snacks (times/week)

Øverby et al, AJCN 2012



Gratis vs
abonnement



2006 Elling Bere

Norwegian School Fruit
Programme
Hypothetical
subscription% vs. price
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