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SOCIALT INDEKS KAN 
VENDE MINUS TIL PLUS
Med få udvalgte tal sætter 

det sociale bæredygtig
hedsindeks fokus på de 
mennesker, som af forskel

lige grunde kæmper med sociale, 
uddannelses og sundhedsmæssige 
udfordringer. Mange af dem bor 
alment. Kan vi give en del af de men

nesker kompetencer til at blive bedre 
til at begå sig i samfundet og nærme 
sig arbejdsmarkedet, så vil det rykke 
for det enkelte menneske og på den 
store bundlinje i velfærdssamfundet. 
Det er hele pointen i det sociale bære
dygtighedsindeks, som er udviklet i 
KAB. 

› I debatten bliver 
almene boliger ofte 
trukket frem som 
et problem. Vi er 
tvært imod en del af 
løsningen. Og vi vil 
gerne se vores indsats 
i et bredere samfunds
mæssigt perspektiv 
og blive skarpere på, 
hvor og hvordan vi i 
samarbejde med andre 
virkelig kan gøre en 
forskel. Det sociale 
bære dygtigheds indeks 
er et redskab i det 
arbejde. ‹
JENS ELMELUND, adm. direktør i KAB

De fem faktorer har betydning for det enkelte menneskes evne til at forsørge sig selv 
og bidrage til samfundet. Det betyder ikke, at alle fx overvægtige eller ensomme er 
socialt eller sundhedsmæssigt udfordrede, men står man uden for arbejdsmarkedet 
kan de nævnte faktorer være en barriere.

DET SOCIALE BÆREDYGTIGHEDSINDEKS BESTÅR AF FEM FAKTORER
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Andel med svær overvægt. 
Der er samfundsøkonomiske 
omkostninger forbundet med 
svær overvægt og det har 
betydning for beskæftigelsen.

Andel elever i grund skolen, 
der ikke opnår minimums-
karakteren 2 i dansk og 
matematik. Karaktererne er 
et krav  for at komme ind på en 
ungdomsuddannelse.

Andel psykisk sårbare. 
Dårlig mental sundhed har 
negativ indflydelse på unges 
uddannelse og job.

Andel som ikke stemmer 
til kommunalvalg. 
Valgdeltagelsen er et 
mål for demokratiet og 
fællesskabets sundhed.

Andel ensomme. Der er 
sammenhæng mellem 
ensomhed og beskæftigelse.
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Et langt sammensat ord, der 
ender på indeks, kan give 
en læser eller to den tanke, 
at det her bliver langhåret. 

Frans Clemmesen, cheføkonom i 
KAB, ryster på hovedet: 

”Overhovedet ikke. Det handler 
om mennesker, og der er kun få 
tal – få indikatorer – for et stort 
problem.”

Problemet er, at der er under
skud på bundlinjen i velfærdssam
fundet:  

”Mere end hver femte dansker 
i den erhvervsaktive alder kan 
ikke forsørge sig selv. Sådan har 
det  været gennem mange årtier, 
og  diverse sociale og uddannel
sesmæssige tiltag og mange vel
menende projekter har ikke løst 
problemet,” forklarer Frans Clem
mesen. 

En stor andel af borgerne på 
overførselsindkomst bor alment. 
Derfor er der en interesse for 
KABfællesskabet i at bidrage til 
en løsning. Og derfor har Frans 
Clemmesen tunet sit statistiske 
røntgenblik ind på at finde et mål, 
der kan vise, hvordan det står til 
med den  sociale bæredygtighed – 

og de store økonomiske gevinster, 
samfundet kan opnå ved at styrke 
den sociale bæredygtighed.  

Nødvendige kompetencer
Det sociale bæredygtighedsindeks 
er bygget op med baggrund i en 
række kompetencer, der er nødven
dige for at klare sig:

”For at kunne tage  ansvar for sig 
selv kræver det, at man er sund og 
rask, har en erhvervskompe tence
givende uddannelse og indgår i 
sociale fællesskaber.”

Kompetencerne er gjort målbare 
ved at udpege fem faktorer (se gra
fik side 13), og de kan styrkes gen
nem en målrettet indsats:

”Det her indeks er handlings
orienteret. Vi skal fokusere indsat
serne og måle, hvordan det går. Vi 
skal fx blive bedre til at få de ud
satte unge godt igennem grundsko
len. Vi ved, at det er afgørende for, 
at de får en uddannelse og kommer 
videre ud på arbejdsmarkedet,” ud
dyber Frans Clemmesen 

Sammen kan vi bryde spiralen
Men er det ikke svært i praksis at 
flytte mennesker?

”Jo, det er svært, men ikke umu
ligt. Det kræver samfundsmæssigt 
 fokus på udfordringen. Kernen 
er at sætte positive processer i 
gang omkring det enkelte men
neske. Bruge succesoplevelser som 
træde sten. Hvis man står uden 
for arbejds markedet og kan bryde 
en ond spiral som ensomhed eller 
overvægt, så kan det være gode 
første skridt til, at man kommer 
videre som menneske,” forklarer 
Frans Clemmesen.

Det er ikke et onemanshow. 
KAB vil benytte det sociale bære
dygtighedsindeks som afsæt for et 
strategisk samarbejde med kom
muner, private fonde og et netværk 
af samarbejdspartnere. 

”I den sammenhæng er det en 
fordel, at indekset kan gøres op, 
så hver enkelt kommune kan få et 
overblik over, hvor der er brug for 
at sætte ind,” siger cheføkonomen.

37 milliarder grunde
Resultaterne vil være tydelige at 
aflæse i indekset: 
”Man kan sætte tusind projekter i 
gang uden at rykke ved resultatet. Vi 
fokuserer på, at borgeren via en lang

DER ER ET MENNESKE 
BAG HVERT ENESTE TAL
KAB har udviklet et socialt bæredygtighedsindeks, som viser, hvilket enormt potentiale 
der er i at løfte socialt udsatte beboere 



Indekset er baseret på tal fra Danmarks Statistik, Undervisnings ministeriets database, 
Den nationale Sundhedsprofil og Statens institut for Folkesundhed. 
Tallene er for Danmark som helhed.
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Indekset viser 
størrelsen af 
problemerne. Dvs. 
jo højere søjlerne 
er, jo lavere 
er den sociale 
bæredygtighed.

› For at kunne tage 
ansvar for sig selv 
kræver det, at man er 
sund og rask, har en 
erhvervskompe tence
givende uddannelse 
og indgår i sociale 
fællesskaber. ‹
FRANS CLEMMESEN, cheføkonom i KAB
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sigtet indsats opnår de kompeten
cer, som har betydning for, at de vil 
nærme sig arbejdsmarkedet,” siger 
Frans Clemmesen og konstaterer:   

”Når du ser det på den her måde, 
kan du vende sociale udgifter til 
indtægter.”  

Han har den store regne maskine 
i brug, når de samfundsøkonomi
ske konsekvenser gøres op. Det 
største potentiale ligger i at få 
udsatte unge godt igennem grund
skolen – her ligger 37 mia. kr. pr. 
årgang og venter på at blive til ind
tægter. I lidt mindre skala udgør 
svær overvægt et potentiale på 12 
mia. kr. årligt for samfundet. Det 
siger noget om, at selv mindre ryk 
kan gøre en stor forskel.

Når tallene taler
Det sociale bæredygtighedsindeks 
og ideen om at sætte kroner og ører 
på potentialet betyder noget, for
klarer cheføkonomen: 

”Vi kender det fra klimamæs
sige og økonomiske bæredygtig
hedsmål. Målene betyder, at de her 
dagsordener har nemmere ved at få 
fokus. Den sociale bæredygtighed 
lider lidt under, at når man ikke 
ved, hvordan det går, er det også 
svært at gøre noget ved problemet.” 

Og handling er der brug for. Tal
lene i det sociale bæredygtigheds
indeks viser, at det går den gale 
vej. 



1. UDFORDRINGEN

Bag om ideen i det sociale indeks

2. EN GORDISK KNUDE

FORSØG PÅ LØSNINGER HAR HANDLET OM AT

DET LØSER IKKE PROBLEMET
650.000 er på overførselsindkomst  

(SU og barsel ikke medregnet)

skære ned på  

sociale ydelser

reducere antallet  
af almene boliger 

 

ARBEJDSMARKED ALT FOR MANGE STÅR UDENFOR

300 MIA. KR. KOSTER DET

Mange bor koncentreret  
i almene boligområder
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 ”Skidegod idé. Men du skal 
vide, at du slår en åben dør 
ind.” Sådan lød reaktionen fra 
Jesper Zwisler, kommunal

direktør i Herlev Kommune, da Jens 
Elmelund, adm. direktør i KAB, 
kontaktede ham om hans syn på det 
sociale bære dygtighedsindeks. 

Det sociale løft er et emne, som 
allerede står højt på dagsordenen i 
Herlev Kommune. Og netop inden 
for det felt har Jesper Zwisler en 
kuffert fyldt med kompetent erfa
ring med sig fra sin tid som depar
tements chef i Socialministeriet og 
kommunaldirektør i flere andre 
kommuner.     

Herlevs udfordring – og hele 
Danmarks 
”Den udfordring, vi har i Herlev, 
er den samme som Danmark har 
haft i rigtig lang tid. Den sociale 
mobilitet steg helt frem til slutnin
gen af 1970’erne, og så har den stort 
set stået stille lige siden. Den er 
ovenikøbet faldet de sidste 58 år,” 
for klarer han og uddyber fagud
trykket:

”Den sociale mobilitet stiger, når 
jeg kommer til at leve et bedre liv 
end mine forældre.”   

Som også det sociale bære dyg
tig  heds indeks viser, går det den 
gale vej.

”Selvom vi har pumpet milliarder 
ind i det sociale område, så er vi 
ikke lykkedes med at vende udvik
lingen. I Herlev har vi et fast øje på 
at vise, at vi kan løfte noget stær
kere på denne her dags orden. Og 
det skal vi gøre sammen med nogle 
af de andre spillere på  banen.”

Vi har svigtet de almene
Han ser de almene boligselskaber 
som væsentlige medspillere.

”Helt fundamentalt er vores 
boligselskaber stærke fællesska
ber. Historisk har det løftet folk 
at flytte ind i en almen bolig. Men 
vi har i kommunerne svigtet den 

HERLEV KOMMUNE HAR ET 
FAST ØJE PÅ DET SOCIALE LØFT 
KAB byder ind med et enkelt og brugbart indeks for social bæredygtighed, mener 
kommunal direktøren i Herlev, som dog også ser et par knaster i mødet med en 
kompleks kommunal virkelighed

af Annette Sadolin
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almene sektor lidt,” siger han og 
betoner, at han stadig ser boligsel
skaberne som stærke kollektiver, 
men de er også under pres:

”Vi har brugt det almene bolig
byggeri til at håndtere de sociale 
udfordringer, vi stod overfor. Vi 
har flyttet en masse sociale og inte
grationsmæssige problemer ud i 
de almene boliger. Og vi har aldrig 
haft en principiel diskussion om, at 
når nu de her stærke fællesskaber 
skal løfte de store udfordringer, 
hvad gør vi så fra kommunernes 
side for at støtte op?”

Et operationelt mål
KAB har præsenteret det sociale 
bæredygtighedsindeks for Herlev 
Kommune, og Jesper Zwisler ser 
positive muligheder i modellen.

”Jeg kan godt lide, at indekset er 
enkelt og operationelt. Det er både 
relevant og velkomment. Vi har 
brug for et bagtæppe inden for det 
her område – et mere systematisk 
grundlag at diskutere social bære
dygtighed og udvikling ud fra, end 

vi har i dag, hvor nogle taler i øst 
og andre i vest.”

Ensomhed er en bred indikator
Set fra kommunaldirektørens vin
kel er der også brug for at skrue lidt 
på nogle af parametrene.

”Ensomhed er et omdrejnings
punkt i indekset, men ensomhed er 
også et fænomen, vi ser i såkaldt vel
fungerende familier. Det er en anden 
social udfordring, der finder sted i de 
familier, der har det sværest i vores 
samfund. Noget af det, der fortsat 
kan arbejdes med, er, hvordan vi får 
sat den sociale indsats mere i spil.” 

2-talskammen
På uddannelsesområdet peger han 
på, at det ikke nødvendigvis er 
hensigtsmæssigt at skære alle ele
ver over en 2talskam:

”Målet om minimum 2 i dansk 
og matematik er for dem, der har 
et potentiale i vores uddannelses
system. Det er der trods alt mange, 
som ikke har. Skal de måles på 
den samme præmis? Det gode ved 

indek set er, at det fortæller en vig
tig historie, men verden er mere 
kompliceret.”
De kritiske punkter betyder ikke, 
at han smider barnet ud med bade
vandet.

”Vi skal bare være meget be
vidste om, hvor der er svagheder. 
KAB har kastet sig ud i det og har 
lavet et rigtig fint input. Det har 
jeg  meget stor respekt for,” under
streger Jesper Zwisler. 

3. VI VENDER DET PÅ HOVEDET 4. FRA MINUS TIL PLUS

ARBEJDSMARKED

VI SKAL STYRKE DE UDSATTE BORGERES KOMPETENCER,  
SÅ DE NÆRMER SIG ARBEJDSMARKEDET

DE SAMME MENNESKER, SOM I DAG 
KOSTER PENGE, UDGØR EN ENORM 

RESSOURCE  FOR SAMFUNDET

Skole

Samfundsansvar Sociale relationer

Sundhed 
(Mentalt + fysisk)
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Jesper Zwisler, kommunaldirektør.
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Anders Stæhr, Boblberg:
”Undersøgelser viser, at helt op til 20 % af den danske 
befolkning føler sig udenfor fællesskabet. Det ændrer 
Boblberg på. Boblberg er en borgertilborger portal, 
der gør det muligt for medlemmerne at finde 
sammen i digitale fællesskaber og mødes i 
den virkelige verden. Det er helt almindelige 
borgere fra hele landet, som bruger Boblberg 
til at skabe nye relationer ud fra fælles inte
resser. Her finder man alt fra en reservebed
ste, en biografven, en dansepartner, nogen at 
dyrke motion eller udveksle strikkeopskrifter 
med… eller noget helt sjette. Boblberg er for alle, det er 
uforpligtende, og det er helt gratis.

Boblberg startede i januar 2015 i samarbejde med 
Hvidovre Kommune og er blevet udviklet sammen 

med 2.500 borgere. Antallet er medlemmer stiger 
 løbende – lige nu er der omkring 200.000.

At Boblberg er blevet så stor en succes, skyldes ikke 
mindst vores gode samarbejdspartnere. Lige nu ser 

vi frem til at arbejde sammen med KAB. 
Vi ved, der bor mange enlige og udsatte 
borgere i almene boligafdelinger. Her kan 
vi både tilbyde beboerne at komme med 
på portalen, og vi kan komme ud og lave 
fælles arrangementer. Det kan bringe 
beboerne tættere på hinanden og skabe 
forbedret livskvalitet. For det er sundere 

at være med i næsten hvilket som helst fællesskab end 
at være ensom.” 

Se mere på https://boblberg.dk 

I SAMARBEJDE OM 
DET GODE LIV

Der er store muligheder i det nye 
værktøj, Det sociale Bæredygtigheds-
indeks. Men der skal flere til at løfte 
opgaven – derfor har KAB etableret et 
bæredygtighedsnetværk, der kan være 
med til at udvikle udsatte beboeres 
kompetencer. Her præsenteres tre af 
organisationerne i netværket

Nye (digitale) fællesskaber kan øge livskvaliteten
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Jesper Andresen, Liva Healthcare:
”Liva Healthcare er stiftet i 2015 af folkene bag bl.a. 
NetDoktor. Vi har bygget en digital platform, der kan 
hjælpe borgere med selv at tage hånd i hanke med evt. 
livsstilsygdomme som diabetes, overvægt, Kol m.m. 

Det kræver blot, at du har en smartphone, tablet 
 eller computer og henter vores app. Her
efter får du tilknyttet en sød og dygtig 
personlig vejleder, der følger dig og hjæl
per dig med at sætte og holde dine person
lige mål. Det er enkelt, fleksibelt og gratis. 

Normalt foregår regulering af folke
sundhed mellem læger og medicinalindustrien. Her 
sætter vi en kile ind og lader borgeren selv tage an
svar. For selv om mange godt ved, hvordan man lever 
sundt, kan det være svært at ændre livsstil. Men vores 
projekt i London har vist rigtigt gode resultater – rig
tigt mange tabte sig, og mange tager ikke længere 
diabetesmedicin. Jeg tror, det er, fordi det er nemt. Du 

kan være ret anonym og arbejde med det hjemmefra, 
når det passer dig. Samtidig følger din vejleder dig og 
kan se, når du har brug for ekstra opmuntring.

Via et samarbejde med boligafdelingerne i KAB
fællesskabet vil vi kunne nå ud til endnu flere. Der er 
både viceværter og bestyrelsesmedlemmer, der har 

stort kendskab til beboerne. Samtidig 
vil man også kunne skabe et fællesskab 
omkring det, hvis flere i en boligafdeling 
deltager.”  

Og der er behov for det. Tal fra Statens 
Institut for Folkesundhed viser, at sam

menlignet med borgere i hele landet er mere end dob
belt så mange almene beboere rygere og har diabetes, 
ligesom der også langt flere svært overvægtige.  

I KABfællesskabet er foreløbig København og 
Balle rup Kommune med i Liva. 

Se mere og hent app’en på www.liva-app.dk

Nicolaj Holm Ravn Faber,  
Komiteen for Sundhedsoplysning:
”Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder selv
hjælpskurser for mennesker med langvarige sund
hedsproblemer – fra kroniske smerter til 
angst og depression. Målet er, at de bliver 
bedre til at tackle deres hverdag. De fem 
forskellige kursusretninger hedder alle ’Lær 
at tackle…’  og er udviklet på Standford Uni
versity. Vi har været i Danmark siden 2006 
og samarbejder med 67 kommuner, der hidtil 
har stået for kurserne og visiteret deltagere. 

Imidlertid har forsøg i tre danske boligområder – 
herunder 3B's Urbanplanen – vist, at vi ad denne vej 
kan målrette indsatsen bedre og nå ud til lige præcis 
de deltagere, der har glæde af selvhjælpskurserne. 
Desuden bliver kurserne bedre forankret i lokalom
rådet, når de udbydes i samarbejde med de lokale 

aktører – medarbejdere og beboere. For de kender be
boerne. Det bedste er også, at underviserne er lokale. 
Det var tilfældet i Urbanplanen. 

Vores krav til underviserne er, at de selv skal have 
haft de problemer, de skal undervise i, tæt 
inde på livet. De skal tage en instruktørud
dannelse. Og de skal acceptere, at det er fri
villigt og dermed ulønnet.

Kurserne i boligområderne var en  succes. 
Man mødtes 2½ time, 1 gang om ugen i 7 
uger. Det lyder ikke af meget, men evalu
ering af kurserne viser, de kan erstatte 

1:1  terapi eller lykkepiller i et halvt år. Så det er oplagt 
at fortsætte samarbejdet og brede det ud i KAB
fælles skabet.” 

Se mere om kurserne her https://laerattackle.dk/ 
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Kursus frem for lykkepiller

En positiv kile i sundhedssystemet


