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Förord
Detta är en uppdatering av föregående kartläggning av 
folkhälsoområdet området som gjordes 2012, utifrån 
den nationella folkhälsopolitikens elva målområden. Vår 
ambition är att en uppdatering kommer att genomföras 
vart fjärde år, väl synkat med nyinkommen statistik, då vi 
ser det som ett viktigt steg i att lyfta folkhälsoperspektivet 
som en del av den sociala dimensionen inom arbetet 
med hållbar utveckling i stadsdelen. Vidare är det av stor 
vikt att över tid kunna följa trenderna och utvecklingen, 
men även att kunna ha ett heltäckande material som 
grund inför att nya långsiktiga planer och mål antas. 
Ambitionen är fortsatt att kartläggningen ska bilda ett 
underlag för de folkhälsopolitiska prioriteringarna som 
ska vidtas, men den kan även utgöra ett underlag vid 
planeringen av stadsdelsförvaltningens alla verksamheter. 

Ett skäl till fyraårsintervallet är att förändringar av 
livsvillkor, vanor och attityder tar lång tid vilket gör 
att säkrare analyser först kan göras efter ett antal år, då 
förändringar mellan enskilda år kan vara slumpmässiga 
och ur ett statistiskt perspektiv svåra att värdera dess tro-
värdighet. Det är därmed inte nödvändigt att genomföra 
heltäckande kartläggningar allt för ofta. 

Kartläggningen bör ses som en uppslagsbok för att få 
en samlad heltäckande bild av folkhälsosituationen i 
stadsdelen. Denna bild kan därefter kompletteras av de 
kortare uppföljningarna som är planerade att ske varje 
år. Dessa årliga och kortare uppföljningar är till för att 
följa upp arbetet med folkhälsoplanen och dess priori-
terade mål. Folkhälsoplanen kommer i sin tur att ha sin 
utgångspunkt i senast uppdaterad kartläggning.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning, april 2016 

Katarina Othelius, stadsdelsdirektör

Ann-Louise Östman, utvecklingschef

Emelie Eék, utvecklingsledare – folkhälsa
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Sammanfattning
Nedan följer en kort sammanfattning av kartläggningen 
och nämnvärda resultat presenteras sorterat på målgrupp 
och område. 

Skillnader mellan och inom grupper 
och geografiska områden
Hälsan i befolkningen i Örgryte-Härlanda är god och 
ligger ofta över snittet för Göteborg avseende flera indi-
katorer för hälsa. Andelen personer som rapporterar ett 
gott hälsotillstånd skiljer sig dock åt mellan områden inom 
stadsdelen. Dessa skillnader i hälsa, livsvillkor, levnadsvanor 
och bruk av alkohol, narkotika och tobak är återkommande 
och följer ett tydligt mönster. Ju längre utbildning och hö-
gre inkomst, desto bättre hälsa, livsvillkor och levnadsvanor, 
med undantag för psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol 
som är mer jämnt fördelat i befolkningen. 

Det finns flera grupper som av olika anledningar inte 
deltar i samhället på samma villkor som majoriteten. 
Utanförskap kan bero på dålig ekonomi, segregation, 
diskriminering och ohälsa. Det är framförallt för dessa 
grupper, och för att förebygga denna typ av grupperingar, 
som samhället behöver arbeta för att skapa stödjande 
miljöer. Förutsättningarna för en god livsmiljö och 
hälsosamma levnadsvanor skapas genom hälsofrämjande 
och förebyggande insatser. 

Olika målgruppers hälsa
Barn och ungdomar
Familjens sociala och ekonomiska situation påverkar i 
hög utsträckning barn och ungdomars levnadsförhål-
landen och både den nutida och framtida hälsan. Både 
internationell, nationell och regional kunskapssamman-
ställning visar att uppväxten är en särskilt sårbar period 
då grunden för den framtida hälsan läggs. I arbetet med 
att minska skillnader är det viktigt att satsa på uppväxt- 
perioden och skapa främjande och skyddande miljöer, 
och genomföra strukturella insatser som utjämnar skill-
nader och ökar förutsättningar för barnen till ett gott liv. 

Barn och ungas uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsva-
nor är förhållandevis goda i Örgryte-Härlanda. Dock 
finns det skillnader i stadsdelen både inom och mellan 
grupper av befolkningen. 

I Örgryte-Härlanda är de flesta barn mellan 1–5 år in-
skrivna på förskola och stadsdelen har det högsta värdet 
i staden vad gäller föräldrars upplevelse av förskolan som 
en rolig, trygg och lärorik plats. 

Gällande fullständiga betyg ligger genomsnittet i 
stadsdelen högre än snittet i Göteborg, men uppdelat på 
område ser vi att skolresultatet sticker ut negativt i Stora 
Delsjökroken och det är anmärkningsvärt att andelen 
flickor med godkända betyg där, är lägre än andelen poj-
kar i samma område. Vanligtvis brukar andelen flickor 
med godkända betyg vara högre än andelen pojkar. 

Barns upplevelse av att bli lyssnade på och av att få vara 
med och bestämma i skolan tycks minska med stigande 
ålder och ligger lägre i stadsdelen än snittet för Göteborg. 

Vuxna
Skillnader i hälsa i den vuxna delen av befolkningen i 
stadsdelen följer den ekonomiska fördelningen, det vill 
säga inkomstnivå, hushållens ekonomiska standard och 
utbildningsnivå, vilket påverkar hälsoutfallet och möj-
ligheten till att forma livet så som man önskar. Jämfört 
med hela staden är skillnaderna inte särskilt stora inom 
stadsdelen men det är ändå viktigt att uppmärksamma 
dessa skillnader då vissa av invånarna har sämre förut-
sättningar till ett hälsosamt liv än andra.

Fysisk aktivitet bland vuxna (30–64 år) är vanligare i 
områden med högre socioekonomi och stillasittande 
fritid är vanligare bland vuxna i områden med lägre 
socioekonomi i stadsdelen. 

Andelen vuxna som lever med psykisk ohälsa är hög, 
och skillnader finns mellan stadsdelens områden. Var 
femte kvinna och drygt var sjunde man (16–84 år) i 
Örgryte-Härlanda uppger att de har ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande1 och cirka 20 procent av stadsdelens invå-
nare (16–84 år) rapporterar psykiatrisk sjuklighet så som 
depression, ångest, alkoholberoende och, för de äldre, 
demens. Psykiatrisk sjuklighet stiger med åldern. 

Var femte person (30–64 år) i Örgryte-Härlanda uppger 
att de är rädda för att gå ut ensamma, vilket kan ses som 
ett av flera mått på otrygghet. Det är nästan tre gånger 
vanligare att kvinnor jämfört med män upplever denna 
rädsla. Upplevelsen av otrygghet ser också olika ut inom 
stadsdelen.

Det är 2 procent av befolkningen (16–84 år) i stadsdelen 
som rapporterat att de under de senaste 12 månaderna 
har blivit utsatta för fysiskt våld och 4 procent som anger 
att de utsatts för hot om detta under de senaste 12 måna-
derna. Andelen anmälda fall av misshandel ligger på re-
lativt jämna nivåer från år till år. Av det våld som anmäls 
handlar majoriteten om våld i nära relation. Det finns ett 
stort mörkertal gällande brott som aldrig anmäls. 

Äldre
Gruppen äldre är en allt större del av befolkningen. 
Därmed blir det hälsofrämjande arbetet under hela livs-
loppet allt viktigare. Det lägger grunden till människors 
förutsättningar till ett långt, självständigt liv med god 
hälsa och livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 
Ett aktivt skade- och olycksförebyggande arbete bör ske 
parallellt med hälsofrämjande insatser. 

1 Nedsatt välbefinnande beräknas med hjälp av frågein-
strumentet GHQ12 (General Health Questionnaire). 
Utifrån svaren på 12 frågor räknas en poängsats fram 
och de som får värdet 3 eller högre definieras ha ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande. 
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Drygt hälften av boende på äldreboenden i Sverige anger 
att de själva kan påverka på vilka tider de ska få hjälp 
med sina dagliga behov och rutiner. 

Diabetes blir vanligare med stigande ålder och inom 
stadsdelen är genomsnittet ungefär det samma som för 
staden. Andelen äldre med diabetes i området Stora 
Sigfridsplan är lägre än snittet i både stadsdelen och 
staden. Medan män över 80 år i området Stora Bagaren 
utmärker sig genom en hög andel.

Den psykiska ohälsan är stor bland äldre i stadsdelen,  
46 procent av äldre, från 65 år och uppåt, rapporte-
rar psykiatrisk sjuklighet (så som depression, ångest, 
alkoholberoende och demens) vilket kan jämföras med 
35 procent som är snittet i Göteborg. Det är också stor 
skillnad mellan områdena i stadsdelen.

25 procent av de äldre i stadsdelen (65–84 år) upplever 
att det är otryggt att gå ut ensamma, det är lägre än 
snittet i Göteborg men det handlar fortfarande om var 
fjärde person i åldersgruppen. Skillnaderna är stora mel-
lan könen, då äldre kvinnor i större utsträckning än äldre 
män upplever otrygghet. 

ANT 
Ett område som bör uppmärksammas är ANT-om-
rådet2. Detta eftersom andelen som brukar tobak och 
intensivkonsumerar alkohol ligger högt i stadsdelen. I 
Örgryte-Härlanda har 10 procent av ungdomarna sin 
alkoholdebut när de är yngre än 13 år, vilket är en högre 
andel än snittet i staden.

Andelen elever i både högstadiet och i gymnasiet som 
druckit alkohol har minskat sedan mätningen 2010. 
Intensivkonsumtion3 av alkohol är något högre i stads-
delen än i staden, men betydligt lägre än motsvarande 
siffra från 2010. Färre högstadie- och gymnasieelever 
uppger att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar och 
andelen föräldrar till elever i högstadiet som tycker att 
det är okej att deras barn dricker alkohol och dricker sig 
berusad har minskat. Motsvarande siffror för föräldrar 
till gymnasieelever ligger oförändrade på relativt höga 
nivåer i stadsdelen. 

Var femte person (16–84 år) i stadsdelen har riskabla 
alkoholvanor. Det är betydligt fler män än kvinnor som 
riskkonsumerar. Andelen invånare med riskbruk skiljer 
sig inte mycket mellan områdena i stadsdelen. 

Andelen högstadie- och gymnasieelever i stadsdelen som 
testat narkotika, företrädelsevis cannabis, har minskat 
och ligger på ungefär samma nivåer som i staden som 

2 ANT är förkortningen för alkohol, narkotika, dopning 
och tobak. 

3 Intensivkonsumtion innebär att man en gång i månaden 
eller oftare dricker en mängd alkohol som motsvarar an-
tingen 25 cl sprit, en flaska vin, 4 stora burkar starköl eller 
6 stora folköl. 

helhet. Trots minskande andel är det fortfarande allt för 
många som testar narkotika, pojkar i gymnasiet utgör en 
särskilt hög andel. 

Dagligt tobaksbruk har minskat i både högstadiet och 
gymnasiet, användandet av snus är oförändrat. I stads-
delen är det pojkar som sticker ut negativt vad gäller 
tobakskonsumtion, både pojkar i högstadiet och i gym-
nasiet ligger över snittet för Göteborgs.

Dagligrökning bland vuxna är lägre i stadsdelen än i sta-
den. Det är fler kvinnor än män som röker och vanligast 
är rökning i åldersgruppen 45–64 år. 

I stort ser vi en positiv utveckling kring bruk av ANT 
i stadsdelen, som vi ännu inte vet orsaken till. Vad vi 
vet är att det är viktigt med ett aktivt och långsiktigt 
arbete med ANT-förebyggande insatser då det ständigt 
kommer nya årskullar. Erfarenheten visar att alkohol, 
narkotika och tobaksbruk hänger samman, och ett före-
byggande arbete bör inriktas mot samtliga substanser för 
att bli mer effektivt och hållbart.
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Inledning och syfte 
Anledningen till att denna kartläggning genomförs, är att skapa en heltäckande bild av 
folkhälsosituationen i stadsdelen samt att följa upp tidigare insatser och åtgärder inom ramen 
för tidigare folkhälsoplaner genom att identifiera trender över tid. Kartläggningen kommer att 
ligga till grund för den kommande folkhälsoplanen som i sin tur kommer att vara ett politiskt 
dokument med mål och prioriteringar för stadsdelens folkhälsoarbete för perioden 2016-2018. 
 
 

Metod 
Kartläggningen är uppbyggd utifrån de målområden och indikatorer som ligger till grund för 
den nationella folkhälsopolitiken. Den nationella folkhälsopolitiken består i sin tur av de 
faktorer som har störst betydelse för hälsan – det vill säga hälsans bestämningsfaktorer.  
 
Folkhälsosituationen i Örgryte-Härlanda belyses i denna rapport utifrån den senast 
tillgängliga statistiken. Vissa statistiska uppgifter kan vara av äldre datum. Exempel på detta 
är medelinkomst och förvärvsfrekvens som båda har en tvåårig eftersläpning från nationell 
nivå vilket gör att årsaktuella uppgifter inte går att få tag på. Samtidigt förändras sällan 
karaktären på ett område eller förutsättningarna för en befolkning snabbt från ett år till ett 
annat. Det är trendutvecklingen som är av intresse snarare än ett värde ett särskilt år. Då det är 
möjligt görs jämförelser mellan områden i stadsdelen. 
 
Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor 
och livsvillkor – Hälsa på lika villkor? (HLV). Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år 
med ett utökat urval, senast våren 2015. Mycket data i denna kartläggning kommer från 2015 
års undersökning, men i skrivande stund finns tyvärr ingen möjlighet att få del av materialet 
uppdelat på åldersgrupper, vilket försvårat lokala jämförelser mellan områden i denna 
kartläggning, gentemot den kartläggning som gjordes 2012.  
 
Trots att bästa tillgängliga underlag har använts bör statistik alltid tolkas med försiktighet, då 
urval, svarsfrekvens och typ av frågor påverkar utfallet. Läsaren bör försöka se helheten 
snarare än att fokusera på enskilda procenttal. Om lokala data eller kunskap saknas tas de 
nationella slutsatserna för sanna, även för befolkningen i Örgryte-Härlanda.  
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Bakgrund 
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, det vill säga det samlade allmänna 
hälsotillståndet från alla individer. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara 
så bra som möjligt – den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Förutsättningarna för 
en god hälsa påverkas av livsvillkoren (exempelvis utbildning, delaktighet och 
sysselsättning), livsmiljöerna (den fysiska och sociala miljön där människor bor, arbetar och 
tillbringar sin fritid) och av individens egna val och levnadsvanor. Arbetet med att främja 
befolkningens hälsa syftar därför till att påverka de faktorer och förhållanden som bidrar till 
en positiv och jämlik hälsoutveckling för befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 
  
Utgångspunkten i folkhälsoarbetet är hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i 
samhället och i människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa. I figur 1 beskrivs 
relationen mellan människan och de faktorer som påverkar hälsan. I den nedre halvcirkeln, 
under strecket, finns de faktorer som inte kan påverkas – biologiska faktorer. I den övre 
halvcirkeln beskrivs i det fält som är närmast individen och familjen, olika sociala relationer, 
därefter levnadsvanor och slutligen samhällsfaktorerna. Alla dessa faktorer går att påverka 
genom politiska beslut och avgör på olika och integrerade sätt befolkningens hälsa, 
fördelningen av hälsan i en befolkning och vilka stödjande miljöer som samhället väljer att 
skapa för att stötta individen till att göra mer hälsosamma val. Världshälsoorganisationens 
[WHO] rapport Closing the gap in a generation (CSDH, 2008) trycker på behovet av att 
placera folkhälsoarbetet på en central högsta nationell nivå och att den får genomslag i alla 
politikområden för att minska skillnaderna i hälsa – vilket på sikt också stärker ett lands 
ekonomi, arbetskraft och minskar segregationen.  
 
Det gäller att se skillnaden mellan å ena sidan levnadsförhållanden – som bestäms av 
samhällets normer, ekonomiska och kulturella förhållanden och å andra sidan levnadsvanorna 
som individen bestämmer själv. Samtidigt har det visat sig att levnadsförhållanden, som 
utbildningsnivå, boendemiljö och normer i stor utsträckning påverkar livsstil och 
levnadsvanor. Livsstilen är således inte enbart ett resultat av en individs egna val utan ett 
resultat av sin samtid och sitt samhälle.   
 
Hälsan i Sverige, mätt som medellivslängd, har förbättrats under många årtionden, och många 
hälsoproblem har minskat över tid. Det hänger samman med ökade ekonomiska resurser, höjd 
utbildningsnivå, bättre sjukvård och framförallt ökade kunskaper om hur hälsa kan främjas 
och ohälsa kan förebyggas. 
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Figur 1. Faktorer som påverkar folkhälsan. Hämtad ur (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Återskapad efter (Dahlgren & 
Whitehead, 1992). 
 

Styrdokument för folkhälsa 

Sveriges folkhälsomål 

I Sverige är folkhälsopolitikens övergripande mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att uppnå det övergripande målet har 11 
målområden formulerats som alla utgår från faktorer som påverkar hälsan (Sveriges regering, 
2003)(Sveriges regering, 2008). 
 
De 11 folkhälsomålen: 

- Delaktighet och inflytande i samhället 
- Ekonomiska och sociala förutsättningar  
- Barns och ungas uppväxtvillkor  
- Hälsa i arbetslivet  
- Miljöer och produkter  
- Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
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- Skydd mot smittspridning  
- Sexualitet och reproduktiv hälsa  
- Fysisk aktivitet  
- Matvanor och livsmedel  
- Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel  

Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland 

Folkhälsopolitik handlar om att med politiska ställningstaganden skapa förutsättningar och 
möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och att utjämna skillnader i hälsa. 
Den folkhälsopolitiska policyn är en gemensam plattform för Västra Götaland och 
förhållningssättet är samarbete och samverkan. Policyn är en del av arbetet med att 
förverkliga Vision Västra Götaland – Det goda livet. Policyn anger inriktning, värdegrund och 
förhållningssätt och ska vara vägledande för det främjande och förebyggande 
folkhälsoarbetet.  
 
Fokusområdet ”En god hälsa”, ur ”Västra Götalands vision - det goda livet” är tillsammans 
med det övergripande nationella folkhälsomålet med sina målområden utgångspunkt för de 
sex folkhälsoutmaningarna i Västra Götaland. Utmaningarna har tagits fram tillsammans med 
folkhälsoaktörer i regionen och de grundar sig på regionala och lokala förhållanden som 
påverkar människors livsvillkor. 
 
De sex utmaningarna är att skapa förutsättningar för: jämlika och jämställda livsvillkor, 
trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, ökat arbetsdeltagande, åldrande med 
livskvalitet, och goda levnadsvanor(Västra Götalandsregionen, 2009). 

Social Hållbarhet 

Västra Götaland har ett uppdrag som innebär att bidra till en god hälsa för hela befolkningen. 
De sociala skillnaderna är dock fortfarande tydliga och hälsan har inte förbättras i samma 
omfattning i de utsatta grupperna som i befolkningen som helhet. Skillnaden i medellivslängd 
är idag nio år mellan de områdena med högst medelinkomst i jämförelse med de områdena 
med lägst medelinkomst(Västra Götalandsregionen, 2013).  
 
Enligt en beräkning som Västra Götalandsregionen har genomfört, ger ojämlikhet i hälsa i 
regionen under ett år upphov till omkring 1600 dödsfall i förtid, vilket motsvarar drygt 27000 
förlorade levnadsår, och ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor samt en 
förlust i hälsa motsvarande 13,9 miljarder kronor. Dessutom visar en beräkning att ungefär 
var fjärde krona av sjukvårdens resurser används för att bota och rehabilitera sjukdomar och 
skador som orsakats eller uppstått till följd av ojämlika villkor (Västra Götalandsregionen, 
2011). I 2013 års budget antog Göteborgs kommunfullmäktige två mål som fokuserade på 
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social hållbarhet. Dessa mål har levt kvar och var i 2015 år budget formulerade enligt 
följande: Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader 
samt Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska 
grupper ska minska(Göteborgs Stad, 2014a). 
 
Västra Götalandsregionen har initierat ett samarbete mellan en rad samhällsaktörer för att 
identifiera de mest centrala situationerna som påverkar skillnader i hälsa och för att formulera 
åtgärder för att minska skillnaderna och öka den sociala hållbarheten. Syftet är att skapa 
förutsättningar för ett gott liv och för att bidra till en god hälsa för hela befolkningen i linje 
med regionens policy och med det nationella målet för folkhälsoarbete. De situationer som 
har identifierats som de mest centrala vad gäller påverkan på skillnader i hälsa har kunnat 
kategoriseras under de tre utmaningar i Västra Götalands folkhälsopolitiska policy som har ett 
livsloppsperspektiv: Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökat arbetsdeltagande och Åldrande 
med livskvalitet(Västra Götalandsregionen, 2013).  
 

Göteborgs stads folkhälsoprogram 

Göteborgs Stads folkhälsoprogram har sin värdegrund i FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och i det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Den demokratiska värdegrunden och ett tydligt 
beaktande av barns perspektiv är centralt. Stadens folkhälsoarbete ska utgå från de sociala 
bestämningsfaktorerna för hälsa och ska verka för att minska hälsoskillnaderna i Göteborg. 
Göteborgs Stads folkhälsoprogram består av sju strategiska områden där stadens mål och 
angreppssätt för att nå målen beskrivs. Områdena är Livsvillkor, Samhällsplanering, 
Uppväxtvillkor, Livslångt lärande, Arbete/arbetsvillkor, Hälsosamt åldrande och 
Levnadsvanor(Göteborgs Stad, 2013). 
 

Lokal folkhälsoplan för Örgryte-Härlanda 

Utifrån denna kartläggning arbetas en folkhälsoplan fram som antas i stadsdelsnämnden. 
Stadsdelens folkhälsoplan lyfter fram geografiska områden, målområden och målgrupper som 
vi ska prioritera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  
 
Utöver folkhälsoplanen finns i stadsdelen en barn- och ungdomsplan som också styr vårt 
främjande och förebyggande arbete riktat till stadsdelens barn och unga.  
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Från och med 2016 är det beslutat att Örgryte-Härlanda ska börja arbeta med stadsdelens 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor utifrån Trygg i-modellen. Under året ska 
en handlingsplan utformas tillsammans med polisen, planen ska kontinuerligt uppdateras.  

Befolkningsstruktur 

 
I Göteborgs Stad är Örgryte-Härlanda den tredje största stadsdelen sett till folkmängd med 
58 345 invånare (Göteborgs Stadsledningskontor, 2015a), se figur 2. 
 
 

 
Figur 2. Örgryte-Härlandas invånare (antal) uppdelat på stadsdelens primärområden, 2014-12-31 (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2015a)  
 

 
Enligt figur 3 framgår att stadsdelen till största del består av personer mellan 20-40 år och att 
befolkningen bedöms öka under prognosperioden (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014b). 
För åldersfördelning se figur 4,5 och 6. 
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Figur 3. Prognos för åldersstrukturförändringar i Örgryte-Härlanda i jämförelse med Göteborg (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014b). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 4. Antal barn 0-15 år uppdelat på stadsdelens primärområden, 2014-12-31 (Göteborgs Stadsledningskontor, 
2015a)  
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Figur 5. Antal vuxna 16-64 år uppdelat på stadsdelens primärområden, 2014-12-31 (Göteborgs Stadsledningskontor, 
2015a)  
 
 

 
 
Figur 6. Antal äldre 65- år uppdelat på stadsdelens primärområden, 2014-12-31 (Göteborgs Stadsledningskontor, 
2015a)  
 
 
I Göteborg är andelen utlandsfödda 23 procent. I Örgryte-Härlanda är motsvarande siffra 14 
procent, se figur 7 (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a). 
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Figur 7. Andelen utlandsfödda (födda i utlandet eller födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar uppdelat på 
stadsdelens primärområden(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a). 
 

Socioekonomiska skillnader inom stadsdelen 

Skillnader i hälsa förklaras ofta utifrån skillnader i socioekonomiska förutsättningar vilket 
innebär faktorer som inkomst och utbildningsnivå, geografiska skillnader och skillnader 
mellan könen (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Örgryte- Härlanda stadsdelsförvaltning består 
av12 primärområden, med olika socioekonomisk sammansättning. Varje primärområde har 
sina hälsoutmaningar. Då det statistiska underlaget ibland är för litet för att se trender och 
förändringar mellan primärområdena har dessa slagits ihop till mellanområden. Indelningen 
av mellanområdena har skett utifrån likvärdighet i socioekonomi, ett samlat geografiskt läge 
och ett riktmärke har varit att varje mellanområde ska ha minst 10 000 invånare, se tabell 1. 
 
Stadsdelen består av följande indelning: 
 

G
raden av 

utsatthet 

Stora Sigfridsplan: Skår, Överås och Kärralund  

Stora Bagaren: Lunden, Kålltorp, Bagaregården, Redbergslid och Härlanda  

Stora Delsjökroken: Kallebäck, Björkekärr, Torpa och Olskroken 

 
Tabell1. Mellanområden i stadsdelen grupperade efter socioekonomi. Primärområdena är presenterade i en 
fallande skala. 
 
I Örgryte-Härlanda förefaller skillnader och likheter mellan de olika primärområdena till 
största del följa de socioekonomiska skillnaderna i befolkningen. Samtidigt är Örgryte-
Härlanda i förhållande till staden som helhet en relativt homogen stadsdel, med små skillnader 
mellan grupper eller områden. 
 
Särskilt utsatta grupper är enligt forskningslitteraturen: 
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- Personer med låg socioekonomisk position (låg utbildning och låg inkomst) 
- Personer med utländsk härkomst eller som är utlandsfödda, och de svenska 

minoriteterna 
- Personer med funktionsnedsättning 
- Personer med HBTQ- identitet 

Befolkningsprognosen för Göteborg och Örgryte - Härlanda  

I slutet av 2014 hade Göteborg 541 145 invånare. Prognosen visar på en ökning av 33 000 
invånare under den kommande femårsperioden med en genomsnittlig befolkningstillväxt på 
6 800 invånare per år. Det är en något snabbare tillväxt än vad tidigare prognoser förutsett. 
Sett till hela prognosperioden fram till 2025 förväntas invånarantalet i staden öka med 79 000 
och folkmängden ha ökat till 612 000. Inflyttning samt en ökning av antalet födda är de stora 
anledningarna till den prognostiserade folkökningen. Den förväntade ökningen av antalet 
födda beror på att de stora årskullarna som föddes runt 1990 når de barnafödande åldrarna i 
slutet av prognosperioden. Dödligheten fortsätter minska långsamt. Sett i ett övergripande 
perspektiv förändras inte befolkningsstrukturen nämnvärt. Andelen barn och andelen 65 år 
och äldre ökar något medan de förvärvsarbetande åldrarna 18-64 år minskar (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2015b). Även i stadsdelen förväntas invånarantalet att öka, se figur 8. 
 
 

  
 
Figur 8. Befolkningsprognos 2014-2018, basår 2013, för hela Örgryte-Härlanda, alla åldrar (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014b). 

Barn och unga 

I Örgryte-Härlanda kommer antalet barn att öka, se figur 9, men befolkningsprognosen skiljer 
sig åt mellan de olika primärområden. Det är främst i Kålltorp, Lunden och Skår som det 
kommer ske en ökning av barn mellan 1-5 år medan det för de något äldre barnen, 6-15 år, 
kommer ske störst ökning i Björkekärr, Lunden och Torpa. Samtidigt kommer en minskning 
av barn (6-15 år) ske i Överås, Redbergslid och Skår (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014b). 
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Figur 9. Befolkningsprognos 2014-2018, med basår 2013, för barn mellan 1-5, 6-15 och 16-18 år i stadsdelen 
(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014b). 

Vuxna 

Även den vuxna delen av befolkningen kommer under prognosperioden att öka, se 10 
(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014b). 
 

 
Figur10. Befolkningsprognos 2014-2018 för den vuxna befolkningen mellan 20-64 år i stadsdelen (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014b). 
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Äldre 

I Göteborgs Stad ses andelen äldre öka kraftigt, utvecklingen skiljer sig dock mycket mellan 
olika åldrar inom seniorgruppen. De allra äldsta som är 85 år eller äldre minskar, medan 
övriga pensionärsåldrar växer. Att 75–84-åringarna är den grupp som växer mest innebär att 
den så omtalade äldreboomen av 85 år och äldre kommer att slå till i Göteborg efter år 2025. 
Efter 2030 kommer två babyboomsgrupper nått pensionsåldern (födda under 40-talet och 60-
talet) vilket kommer ställa högre krav på äldreomsorgen (Göteborgs Stadsledningskontor, 
2014b). 
 
I Örgryte-Härlanda ses samma mönster som i staden, att andelen äldre (65- ) kommer att 
öka över tid, se 11, medan det i de äldre åldersgrupperna kommer ske en minskning fram till 
2016 (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014b).  
 
 

 

 
 
Figur11. Befolkningsprognos 2014-2018, med basår 2013, För seniorer från 65 år och uppåt i stadsdelen (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014b) 
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Kartläggning av folkhälsosituationen 
Ett samhälle med stora socioekonomiska skillnader är ett samhälle med stora skillnader i 
hälsa. Ett samhälle med små sociala skillnader gynnar däremot alla, oavsett den individuella 
socioekonomiska statusen, då det, bland mycket annat, bidrar till en ökad social 
sammanhållning, ökad trygghet och delaktighet bland invånarna (Göteborgs Stad, 2014a).  
 
Befolkningens uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor är förhållandevis goda i Örgryte-
Härlanda. Dock finns det skillnader inom och mellan grupper i de tolv primärområdena. 
Dessa skillnader följer tydligt den ekonomiska fördelningen, det vill säga inkomstnivå och 
hushållens ekonomiska standard men även utbildningsnivåerna. Det finns goda förutsättningar 
att förbättra befolkningens uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor i Örgryte-Härlanda. 
Det handlar främst om att främja skyddsfaktorerna och skapa skyddande miljöer och att 
minimera riskfaktorernas inverkan. Inom stadsdelens verksamhetsområden kan detta göras 
både genom generella insatser, det vill säga innan ett problem uppstår och med riktade 
insatser, som mer handlar om ett agerande när ett problem har uppstått. 
 
I Örgryte-Härlanda år 2012-2015 rapporterar 80 procent av befolkningen (16-84 år) att de 
har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd. I Stora Sigfridsplan är det flest som rapporterat god 
hälsa, 84 procent, jämfört med 80 respektive 75 procent i Stora Bagaren och Stora 
Delsjökroken. Motsatsen till detta är andelen av befolkningen som rapporterar ett dåligt eller 
mycket dåligt hälsotillstånd, vilket i stadsdelen är 5 procent, här finns ingen nämnvärd 
skillnad mellan stadsdelens olika områden (Folkhälsomyndigheten, 2015a).  
 

De 11 folkhälsomålen 

Nedanstående beskrivning av folkhälsosituationen är indelad i tre avsnitt; 1) livsvillkor, 2) 
levnadsvanor och livsmiljö och slutligen 3) ANT- området. Var och ett av dessa tre avsnitt 
presenterar statistik från de 11 nationella folkhälsopolitiska målen: 
 

Avsnitt: Målområde: Indikatorer som påverkar hälsan: 

Livsvillor Målområde 1 Delaktighet och inflytande 

Målområde 2 Ekonomiska villkor och sociala förutsättningar 

 Målområde 3 Barn och ungas uppväxtvillkor 

Livsmiljö och 
levnadsvanor 

Målområde 4 Hälsa i arbetslivet 

Målområde 5 Miljöer och produkter 

Målområde 6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (belyses inte i 
kartläggningen) 

Målområde 7 Skydd mot smittspridning (belyses inte i 



 
Folkhälsokartläggning i Örgryte-Härlanda 2015 

20 
 

kartläggningen) 

Målområde 8 Sexualitet och reproduktiv hälsa 

Målområde 9 Fysisk aktivitet 

Målområde 10 Matvanor och livsmedel 

ANT- området Målområde 11 Alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel 

Livsvillkor 

Förutsättningar till goda livsvillkor formas främst genom strukturella samhällsövergripande 
beslut. Besluten kan gälla lagar, delaktighetsfrågor, jämställdhet och diskriminering, men 
även utbildnings-, bostads-, och arbetsmarknadspolitiska frågor. Inom detta område har 
kommunen en viktig och central roll att spela tillsammans med landsting och myndigheter 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 
 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 

Livsvillkor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de 
mest grundläggande förutsättningarna för 
folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att 
påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av 
samhället har ett samband med 
hälsa(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Valdeltagande 

Socialt deltagande 

Socialt & praktiskt stöd 

Inflytande 

  Tillit 

 
 
Att ha möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och den miljö vi lever i får oss att känna 
samhörighet och tillit till samhället vi lever i. Bristande möjlighet att påverka har ett negativt 
samband med hälsa medan det finns ett positivt samband mellan socialt och kulturellt 
deltagande och fysisk hälsa(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Det är framförallt i närmiljön, 
och särskilt på kommun- eller stadsdelsnivå, som det finns möjlighet att skapa inflytande 
genom delaktighet (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 
 
Grunden till en persons eller befolknings grad av delaktighet återfinns i ett antal resurser. De 
med många resurser har lättare att vara delaktiga i olika processer än de som har färre 
resurser. Resurserna sammanfattas ofta som tillgång till informationsteknologi och transport 
men även personliga resurser, som möjlighet, kunskap, självförtroende och tid för att kunna 
vara delaktig. Utöver detta finns också sociala resurser som nära och trygga relationer, ett 
socialt nätverk och ett socialt deltagande. Dessa resurser är ojämnt fördelade i befolkningen, 
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och förutom att de påverkar graden av delaktighet inverkar de också på den självskattade 
hälsan, då de med minst resurser har den sämsta hälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 
 

Valdeltagande 

Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått på demokratisk delaktighet. 
Demokratisk delaktighet har ett positivt samband med självskattad hälsa, grupper med ett lågt 
valdeltagande har en lägre självskattad hälsa än grupper med högt 
valdeltagande(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 
Unga har lägre valdeltagande än befolkningen i övrigt. Bland förstagångsväljare röstar 
kvinnor i högre grad än män(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Vidare är det fler högutbildade 
än lågutbildade som röstar och valdeltagandet följer således den socioekonomiska 
fördelningen (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 
 
I Örgryte-Härlanda var valdeltagandet 82 procent i senaste kommunvalet, det motsvarar det 
tredje högsta värdet i staden, se figur 12 (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014c).  
 

 
Figur 12. Valdeltagande (%) 2014 i kommunvalet per stadsdel (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014c).  
 
 
Enligt figur 13 framgår att det lägsta valdeltagandet i riksdagsvalet inom stadsdelens 
primärområden, återfinns i Torpa och därefter Kallebäck följt av Lunden medan det högsta 
deltagandet är i Härlanda. I riksdagsvalet skiljer det 6,6 procentenheter mellan det 
primärområde som har högst deltagande till det som har lägst (Härlanda – Torpa). 
Motsvarande uppgift för kommunvalet är 12,4 procentenheter (Härlanda – Kallebäck). Värt 
att notera är att Härlanda ligger högst i valdeltagandet 2014 i både kommun- och 
riksdagsvalet (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014c). 2011 var Härlanda ett av de 
primärområdena med lägst deltagande i riksdagsvalet (Göteborgs Stadsledningskontor, 
2011a).   
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Kallebäck är det enda primärområdet som ligger under snittet för stadens valdeltagande i 
kommunvalet. Torpa, Kallebäck och Lunden är de primärområden som ligger lägst i 
stadsdelen (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014c). 
 

 
Figur 13. Valdeltagande (%) 2014 i kommunvalet och riksdagsvalet per primärområde. Uppgifterna hämtade från 
valkrets 2 och 3 (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014c) (Göteborgs Stadsledningskontor, 2015) 
 
 
År 2004 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett ungdomsfullmäktige i staden för 
att öka samarbetet mellan politiker och ungdomar och öka barn och ungas inflytande i 
samhällsfrågor. Örgryte-Härlanda representeras med sju ledamöter och två ersättare av de 101 
ledamöter som valdes i valet i november 2014 (Göteborgs Stad, 2015a).  
 
I Örgryte-Härlanda var valdeltagandet 2014 till ungdomsfullmäktige nästan 32 procent, 
jämfört med 31 procent för staden, se figur 14. Valdeltagandet ger en femteplats i staden 
(Göteborgs Stad, 2015b), det vill säga bland de fem stadsdelar i staden med högst deltagande. 
 

 
 
Figur 14. Valdeltagande (%) uppdelat per stadsdel i valet hösten 2014 till ungdomsfullmäktige (Göteborgs Stad, 
2015b).  
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Socialt deltagande 

Socialt deltagande är en skyddsfaktor mot sjuklighet och dödlighet. De som rapporterar ett 
högt socialt deltagande rapporterar också fler hälsosamma levnadsvanor, högt emotionellt 
stöd och en hög grad av trygghet. Social isolering ökar risken för att dö i förtid. Det finns 
ingen större skillnad mellan åldersgrupper när det gäller socialt (emotionellt) stöd. Det finns 
däremot skillnader i praktiskt (instrumentellt) stöd där äldre personer oftare saknar någon som 
kan ge dem praktiskt hjälp. Arbetslösa, sjukskrivna, personer i ekonomisk kris och personer 
födda utanför Europa tycks ha både sämre socialt och praktiskt stöd än 
övriga(Folkhälsomyndigheten, 2015b).  
 
Personer med funktionsnedsättning saknar i högre utsträckning än övriga socialt (emotionellt) 
stöd. Bland funktionshindrade män i åldern 65–84 år var det dubbelt så vanligt att man 
saknade socialt (emotionellt) stöd än befolkningen i övrigt(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
Det är vanligare att vuxna med funktionsnedsättning bedömer sin hälsa som dålig. I 
åldersgruppen 25-64 år är det 17 procent som tycker att deras hälsa är dålig, jämfört med 1 
procent bland övriga i befolkningen. Bland personer med fler än en funktionsnedsättning är 
andelen som bedömer sin hälsa som dålig betydligt högre, 37 procent(SCB, 2013). 
 
I Örgryte-Härlanda är andelen som saknar olika former av stöd (socialt, praktiskt och socialt 
deltagande) lägre än staden i stort. Det är en högre andel vuxna som saknar praktiskt stöd i 
mellanområdena Stora Delsjökroken (7 procent) och i Stora Bagaren (5 procent) än i Stora 
Sigfridsplan där motsvarande siffra ligger på 2 procent. Den största skillnaden mellan 
mellanområdena i stadsdelen syns gällande social isolering/lågt socialt deltagande bland 
personer 65-84 år, där 12 procent i både Stora Delsjökroken och i Stora Bagaren uppger att de 
är lågt socialt deltagande i jämfört med 5 procent i Stora Sigfridsplan, se tabell 2(Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014d). 

 

2006-2014  Andel vuxna som 
saknar socialt 
(emotionellt) stöd  

Andel vuxna som 
saknar praktiskt 
stöd  

Andel vuxna som 
har lågt social 
deltagande (social 
isolering)  

Ålder  30-64 år  65-84 år  30-64 år  65-84 år  30-64 år  65-84 år  

Stora Delsjökroken  11 % 10 % 7 % 8 % 6 %  12 %  

Stora Bagaren  9 % 13 % 5 % 9 % 4 %  12 %  

Stora Sigfridsplan  8 % 10 % 2 % 8 % 2 %  5 %  

 
Tabell 2, Andel vuxna som saknar socialt och praktiskt stöd, samt andel vuxna som har lågt socialt deltagande. 
(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d) 
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Inflytande 

Delaktighet och inflytande är en central del i människors förutsättningar för en god hälsa. 
Upplevelser av att inte kunna påverka sin livssituation eller samhällsutvecklingen i stort kan 
leda till känslor av maktlöshet och utanförskap, vilket bidrar till en negativ påverkan på hälsan 
(Göteborgs Stad, 2014a).  
 

Inflytande bland barn och unga 
Barn och ungas inflytande är ett brett ämne som innefattar inflytande inom familjen, på 
fritiden, i skolan, på arbetet och inom politiken och demokratin (Ungdomsstyrelsen, 2011). 
Det finns kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. Som nämnts ovan kan det 
för dem som inte upplever sig kunna påverka sin livssituation och samhällsutvecklingen i stort 
uppstå en känsla av hopplöshet och utanförskap, vilket i sin tur påverkar hälsan negativt. 
Möjligheten till aktivt deltagande och inflytande för barn kan stärkas genom aktiviteter i 
skolan och i samhället. Det ska dock tilläggas att barn inte alltid är mogna att se 
konsekvenserna av sina beslut, därför är det inte uteslutande hälsofrämjande med delaktighet 
och inflytande i alla sammanhang (Göteborgs Stad, 2014a). För att mäta barn och ungas 
delaktighet och inflytande är elevers inflytande i skolan en bra indikator. 
 
I Örgryte-Härlanda genomförs brukarenkäter, som bland annat mäter elevernas upplevelse 
av inflytande i grundskolan. I årskurs 2 uppger 84 procent av eleverna att lärarna lyssnar på 
dem och att de får vara med och bestämma vad de ska göra i skolan, snittet för Göteborgs 
Stad är 83 procent. I årskurs 5 är siffran 73 procent, snittet för Göteborgs Stad är 75 procent, 
för att i årskurs 8 sjunka ytterligare till 58 procent, snittet för Göteborgs Stad är 62 procent 
(Markör Marknad och Kommunikation AB, 2015). 
 

Inflytande bland äldre 
Bland äldre som bor på äldreboende uppger 83 procent att de sammantaget är mycket eller 
ganska nöjda och 90 procent känner sig trygga på sitt äldreboende, det är inga stora skillnader 
mellan män och kvinnor. 80 procent upplever att personalen tar hänsyn till deras önskemål om 
hur de vill ha sin hjälp utförd, och 83 procent känner förtroende för personalen. 54 procent 
anger att de tycker sig kunna påverka vilka tider de ska få hjälp (Socialstyrelsen, 2014). Bland 
de äldre på boendena är kvinnorna nöjda i större utsträckning än männen, vilket kan jämföras 
med äldre som får hemtjänst där männen i större utsträckning var nöjda. Siffrorna är hämtade 
från en nationell enkätundersökning som Socialstyrelsen under 2014 skickade ut till alla 
personer över 65 år som utnyttjar hemtjänst eller bor på äldreboende (Socialstyrelsen, 2014).  
 
I Örgryte-Härlanda anger 81 procent av de äldre som är vårdtagare i hemtjänsten att de 
sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Lika många upplever att 
personalen tar hänsyn till deras önskemål om hur de vill ha sin hjälp utförd. I båda fallen 
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ligger männen lite högre än kvinnorna. Dock är det endast 49 procent som anger att de kan 
påverka vilka tider de ska få hjälp och 24 procent som anger att de själva fick välja utförare. 
Även här ligger männen högre än kvinnorna (Socialstyrelsen, 2014). 
 

Tillit 

Tillit till andra människor har en positiv effekt på hälsan. De som känner tillit upplever sig 
vara mindre stressade och i större utsträckning vara benägna att delta i sociala nätverk och 
aktiviteter. Tvärtom verkar låg tillit till andra människor ha koppling till psykisk ohälsa då 
personer som upplever sig ha låg tillit, oavsett om de har en hög eller låg social delaktighet, 
löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa (Göteborgs Stad, 2014a). 
 
I Örgryte-Härlanda har, under tidsperioden 2010-2014, 25 procent av befolkningen (16-84 
år) svårt att lita på andra människor, det är något lägre än snittet i Göteborgs Stad men något 
högre än tidigare års mätningar(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d).  
 

Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar 

 

Livsvillkor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Ekonomiska och sociala förutsättningar är de mest 
grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Det 
finns samband mellan en god folkhälsa och ett 
samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, 
jämlikhet, jämställdhet och 
rättvisa(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Förvärvsarbete och inkomst 

Försörjningsstöd  

Utbildning 

Arbetslöshet 

Psykisk ohälsa 
 

 
Boendemiljö och upplevelse av 
trygghet och utsatthet för våld  

 
Några av de viktigaste faktorerna som påverkar hälsan är ekonomiska resurser i form av 
löpande disponibla inkomster och ekonomiska tillgångar. Ekonomiska resurser är även viktiga 
för hälsan för att de kan omvandlas till andra resurser av betydelse för människors möjligheter 
att kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor. Sambandet mellan hälsa och ekonomiska 
villkor brukar kallas den sociala hälsogradienten, den beskriver att hälsan förbättras gradvis 
med stigande inkomst oavsett vilken socioekonomisk grupp individen tillhör. Sambandets 
styrka avtar dock, då varje ytterligare krona förbättrar en persons hälsa allt mindre ju högre 
inkomsten är. På befolkningsnivå finns ett negativt samband mellan inkomstspridning och 
hälsa. I länder eller regioner där invånarnas inkomster är mer jämnt fördelade tycks 
befolkningen ha en bättre genomsnittlig hälsa(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
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Förvärvsarbete och inkomst 

I Sverige har inkomsterna ökat under 2000-talet, men inkomstskillnaderna ökade också under 
samma period då höginkomsttagarna ökade sina inkomster mer än de med låga inkomster. 
Den ekonomiska segregationen kan därför ses öka i långsam takt. En individs ekonomiska 
förhållanden påverkar i hög utsträckning graden av rapporterad ohälsa. Personer i hushåll med 
låg inkomst rapporterar sämre hälsa än de i hushåll med hög inkomst (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010a).  
 
I Örgryte-Härlanda förvärvsarbetar 82 procent av befolkningen som är mellan 25 och 64 år, 
detta är över snittet i Göteborg som ligger på knappt 76 procent. I åldersgruppen 18-24 år 
ligger andelen som förvärvsarbetar på knappt 49 procent, denna mycket lägre siffra beror 
troligtvis på annan sysselsättning, så som studier. Förvärvsarbetarfrekvensen skiljer sig 
mycket mellan personer med utländsk bakgrund och personer med svensk bakgrund. 66 
procent av personer med utländsk bakgrund i åldrarna 25-64 år förvärvsarbetar i stadsdelen, 
motsvarande siffra för staden är 60 procent. Bland personer med svensk bakgrund är det 86 
procent av stadsdelsinvånarna som förvärvsarbetar vilket är något högre än i staden där siffran 
är 84 procent(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). I Örgryte-Härlanda är andelen med låg 
inkomstnivå lägre än i staden, men det finns stora skillnader i inkomstnivå mellan stadsdelens 
primärområden, se figur 15. I de områden där medelinkomsten är lägre är det också fler som 
rapporterar ekonomisk stress. I mellanområdet Stora Delsjökroken rapporterar 19 procent att 
de upplever en ekonomisk stress i jämförelse med 16 procent i Stora Bagaren och 10 procent i 
Stora Sigfridsplan(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). 13 procent av befolkningen (16-
84 år) saknar kontantmarginal4, år 2015. Det är ingen nämnvärd skillnad mellan könen vilket 
är en förändring sedan mätningen 2011, då 16 procent av männen och 13 procent av 
kvinnorna saknade kontantmarginal. Däremot skiljer sig situationen åt mellan områdena inom 
stadsdelen då det i Stora Delsjökroken är 15 procent som uppger att de saknar 
kontantmarginal, motsvarande siffror för Stora Bagaren och Stora Sigfridsplan är 10, 
respektive 5 procent. 12 procent av stadsdelens invånare uppger att de har svårigheter att klara 
löpande utgifter(Folkhälsomyndigheten, 2015a).  

                                                      
4 Kontantmarginal är möjligheten att inom en vecka skaffa fram 15 000 kronor till en oförutsedd utgift. 
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Figur 15. Medelinkomst uppdelat på stadsdelens primärområden (20-64 år, nollinkomsttagare ingår) 
(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a) 

Försörjningsstöd  

Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen. Förutsättning för att beviljas 
försörjningsstöd är att hushållet inte kan försörja sig själv eller få sina behov tillgodosedda på 
något annat sätt. Detta innebär bland annat att man inte får ha andra tillgångar, till exempel 
besparingar, eller att man måste ha ansökt om andra generella förmåner först, som 
bostadsbidrag och föräldrapenning. Dessutom ställs krav på att vara aktivt arbetssökande eller 
medverka i särskilda sysselsättningsåtgärder, arbetskrav som går ut på att stå till 
arbetsmarknadens förfogande via arbetsförmedlingen. Riksnormen för försörjningsstödet 
utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de 
gemensamma hushållskostnaderna (Rädda Barnen, 2012). 
 
De hälsorisker som barn utsätts för under uppväxten bestäms i hög utsträckning av familjens 
sociala position. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet har bland annat svårt att skaffa 
vänner, är oftare mobbade, känner oftare skam och oro, har sämre självkänsla och upplever att 
de inte kan hålla samma konsumtionsnivå som andra barn. Överlag har inkomsterna sedan 
1991 ökat för barnhushållen, men utvecklingen är inte jämt fördelad och det är främst de 
barnfamiljer som redan hade höga inkomster som har ökat sin inkomst (Göteborgs Stad, 
2014a).  
 
I Örgryte-Härlanda ligger andelen familjer med försörjningsstöd på 2,7 procent år 2014, se 
figur 16, det är en minskning sedan 2012 års folkhälsokartläggning då 4 procent av familjerna  
i stadsdelen erhöll försörjningsstöd. Stadsdelen ligger betydligt lägre än staden, där 
motsvarande uppgifter är 6,5 procent(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a)(Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2011a).  
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Figur 16. Andel (%) familjer med försörjningsstöd, Göteborgsbladet 2014 (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a) 

Utbildning 

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa, då högre utbildning ger färre 
hälsorisker i arbetslivet, bättre möjligheter till att få ett jobb, högre inkomster och mindre 
ekonomisk utsatthet och stress. Detta minskar de fysiska och psykosociala riskerna för ohälsa 
längre fram i livet. Utbildningen rustar också människor att tillgodogöra sig information, att 
omsätta den i handling och därmed enklare kan göra hälsosamma val, samtidigt som det finns 
ett ekonomiskt utrymme att underhålla dessa vanor. Utbildning ger individen ett antal 
samhälleliga fördelar, som kan förväntas ge en bättre hälsa(Göteborgs Stad, 2014a). 
 
Det finns även ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barns behörighet till 
gymnasiet, där barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning jämfört med barn till 
föräldrar med förgymnasial utbildning blir behöriga i nästan dubbelt så stor utsträckning (44 
procentenheters skillnad) (Göteborgs Stad, 2014a).  
 
Utbildningsnivån har stigit över tid, men varierar fortfarande kraftigt mellan olika 
mellanområden inom Göteborgs Stad. Andelen vuxna med eftergymnasial utbildning (tre år 
eller längre) är drygt fyra gånger högre i mellanområdet Stora Sigfridsplan (51 procent) än i 
Norra Angered (12 procent)(Göteborgs Stad, 2014a). 
 
I Örgryte-Härlanda är utbildningsnivån god i förhållande till staden och övriga stadsdelar. I 
befolkningen (20-64 år) har 42 procent en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre, se 
figur 17. Men även om stadsdelen ligger över snittet för staden när det kommer till 
utbildningsnivå finns det skillnader mellan primärområdena. I samtliga primärområden är det 
fler kvinnor än män med hög utbildning(Göteborgs stadsledningskontor, 2014e). 
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Figur17. Andel (%) med eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a) 

 

Arbetslöshet 

Att sysselsättning är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående har belagts i ett flertal 
studier. Arbetslösa skattar sin fysiska och psykiska hälsa lägre än personer med arbete, men 
orsakssambandet är ännu oklart. Arbetslöshet kan skapa ohälsa och ohälsa kan skapa 
arbetslöshet. Ohälsa ökar risken för att både bli och förbli arbetslös. De flesta arbetslösa som 
får arbete får en förbättrad psykisk hälsa på både kort och lång sikt. Att gå från en osäker 
position på arbetsmarknaden till en mer varaktig anställningsform gynnar hälsan för både män 
och kvinnor(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 
Att vara arbetslös påverkar ungas (18–21 år) hälsa mer än vuxnas. Arbetslöshet ökar risken att 
drabbas av depression, främst bland unga. Arbetslösa kvinnor skattar sin hälsa som sämre än 
kvinnor i arbete. Bland män utan arbete ökar risken för en förhöjd 
alkoholkonsumtion(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 
I Örgryte-Härlanda ligger arbetslösheten för dem som är 18 år och äldre på 4,7 procent 
vilket är betydligt lägre än snittet för staden som ligger på 7,2 procent. Samtliga områden 
inom stadsdelen har lägre arbetslöshet än Göteborg som helhet, men andelen arbetslösa skiljer 
sig åt mellan primärområdena där Överås, Skår och Kärralund har en arbetslöshet på runt 3 
procent medan Björkekärr, Olskroken och Torpa har en arbetslöshet på 5-6 procent, se figur 
18. Det är mer än dubbelt så vanligt att personer med utländsk bakgrund är arbetslösa än att 
svenskfödda är det, se figur 19, och arbetslöshet är vanligare bland unga vuxna 18-24 år, än i 
åldersgruppen 18-64 år, se figur 20. (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a). 
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Figur 18. Andel (%) öppet arbetslösa samt i program, 18-64 år, oktober 2013(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a) 
 
 

 

 
Figur 19. Andel (%) öppet arbetslösa samt i program, 18-64 år, oktober 2013, (i begreppet utländsk bakgrund ingår de 
svenskfödda vars båda föräldrar är utlandsfödda),(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a)  
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Figur 20. Andel (%) 18 – 24 år som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i oktober 2013. (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014a) 

 
Psykisk ohälsa 
Majoriteten vuxna uppger att de har en bra hälsa samtidigt som många också har återkommande 
psykiska och somatiska besvär(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Vad gäller psykiatrisk sjuklighet 
(så som depression, ångest, alkoholberoende och, för de äldre, demens) växer andelen med 
stigande ålder. Det är vanligare att kvinnor rapporterar psykiatrisk sjuklighet än män, men 
skillnaden mellan könen minskar med stigande ålder(Folkhälsomyndigheten, 2015a). 
 
I Örgryte-Härlanda uppger 18 procent av befolkningen (16-84 år), år 2015,  att de har ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande5, fler kvinnor än män (21 respektive 15 procent) rapporterar 
nedsatt psykiskt välbefinnande. 5 procent av befolkningen (16-84 år) upplever svåra besvär av 
ängslan, oro eller ångest, det är fler kvinnor än män (6 respektive 3 procent) som upplever 
besvären (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Det är en högre andel, 22 procent, som rapporterar 
psykiatrisk sjuklighet i Stora Delsjökroken än i Stora Bagaren, 20 procent, och i Stora 
Sigfridsplan, 16 procent. Bland äldre (65- år) rapporterar 46 procent psykiatrisk sjuklighet, 
vilket är en större andel än i staden där andelen är 35 procent. Äldre i Stora Delsjökroken och 
Stora Bagaren rapporterar psykiatrisk sjuklighet (51 procent respektive 48 procent) i högre 
grad än boende i Stora Sigfridsplan (33 procent) (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). 
 

                                                      
5 Nedsatt välbefinnande beräknas med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire). Utifrån 
svaren på 12 frågor räknas en poängsats fram och de som får värdet 3 eller högre definieras ha ett nedsatt psykiskt 
välbefinnande. 
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Boendemiljö och upplevelse av trygghet och utsatthet för våld 

Det har konstaterats ett samband mellan svårighet att klara av sina boendekostnader och 
självskattad hälsa, men vad gäller samband mellan olika typer av boende och hälsa finns inga 
rådande forskningsresultat(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Trångboddhet är vanligare bland 
barnfamiljer i ekonomisk utsatthet, där får barnen i högre utsträckning dela rum och antalet 
personer per rum är i genomsnitt högre. Detta påverkar barnens möjlighet till en lugn 
studiemiljö, de blir därför mer beroende av offentliga uppehållsrum och miljöer för lugn och 
ro (Göteborgs Stad, 2014a). Boendemiljö omfattar även närmiljön utanför bostaden. 
Forskning har visat att det finns en koppling mellan känsla av trygghet i grannskapet och 
självskattad fysisk och psykisk hälsa. Människors psykiska hälsa kan försämras av den stress 
som uppstår i att bo i ett område som upplevs som otryggt. Trygghet är en subjektiv känsla 
som inte behöver ha sin grund i faktisk brottslighet eller i risken att bli utsatt för 
våld(Folkhälsomyndigheten, 2015b).  
 
I Örgryte-Härlanda uppger 20 procent av befolkningen (30-64 år) 2015, att de är rädda för 
att gå ut ensamma, vilket kan ses som ett av flera mått på otrygghet. Det är nästan tre gånger 
vanligare att kvinnor jämfört med män (29 respektive 10 procent) upplever denna rädsla i 
stadsdelen. Upplevelsen av otrygghet ser också olika ut inom stadsdelen, där 23 procent i 
området Stora Delsjökroken upplever otrygghet i jämförelse med 16 och 18 procent i Stora 
Bagaren och Stora Sigfridsplan (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 25 procent av Örgryte-
Härlandas äldre befolkning (65-84 år) upplever en otrygghet i att gå ut ensamma, vilket kan 
jämföras med Göteborg i stort där 32 procent upplevde sig otrygga under samma period. Även 
bland den äldre befolkningen är det stor skillnad mellan könen, kvinnor i Göteborg är i 
dubbelt så stor utsträckning som männen rädda för att gå ut ensamma (43 respektive 18 
procent) (Göteborgs Stad, 2014b).  
 
I Sverige rapporterar 2,1 procent av befolkningen (16–79 år), 2014, att de blivit utsatta för 
misshandel,det är en minskning jämfört med 2013, då 2,3 procent uppgav att de hade blivit 
utsatta. Under mätperioden är trenden för misshandelsbrott svagt nedåtgående(BRÅ, 2016a). 
 
I Örgryte-Härlanda gjordes under 2015 28 anmälningar om misshandel, inklusive grov 
misshandel, gällande barn 0-14 år där förövaren är bekant med offret. Siffran har sedan 2011-
2014 legat mellan 27 och 38 anmälningar per år. Extra anmärkningsvärt är att antalet 
anmälningar gällande barn 15-17 år, samma brottsrubricering, har tredubblats år 2015 till 17 
stycken jämfört med 4-6 anmälningar per år 2011-2014 (BRÅ, 2016b). Frågan som kan ställas 
är om antalet brott har ökat, eller om det bara är fler under 2015 som har gjort en 
polisanmälan. Av det våld som anmäls ligger våld i nära relationer klart högst, det gjordes 
under 2015 53 anmälningar gällande våld i hemmet av kvinnor över 18 år, sedan 2011 har 
siffran pendlat mellan 49 och 60. Anmälningar gjorda av män över 18 år gällande våld i nära 
relation var 2015 14 stycken. Generellt finns ett stort mörkertal när det kommer till brott som 
aldrig anmäls, därför bör siffrorna ses som en indikation på hur verkligheten ser ut (BRÅ, 
2016b). 
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Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor 

 

Livsvillkor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor 
betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan 
under hela livet(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 
 

Barn i ekonomisk utsatthet 
Gott föräldraskap 
Förskola och skola som arenor 
Trivsel i skolan och fullständiga betyg 

  Psykisk ohälsa 
 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor är förhållandevis goda i Örgryte- 
Härlanda. Dock finns det skillnader i stadsdelen både inom och mellan grupper av 
befolkningen och mellan mellanområdena. Dessa skillnader är starkt kopplade till 
socioekonomi. Föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst, ekonomiska standard och arbetsvillkor 
har stor betydelse för barns hälsa(Göteborgs Stad, 2014a). Föräldrarna är barnets viktigaste 
resurs och de som i första hand ansvarar för barnets hälsa, samhället bör skapa förutsättningar 
för ett gott föräldraskap och arenor som främjar hälsa och utjämnar skillnader i livsvillkor. 
Sammantaget finns det goda förutsättningar i stadsdelen att ytterligare förbättra barn och 
ungas uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor då utgångsläget är relativt gott. 
 

Barn i ekonomisk utsatthet 

Andelen barn i ekonomisk utsatthet kan skilja sig mycket åt inom en stadsdel och mellan olika 
mättillfällen då in- och utflyttning påverkar siffrorna, det är vanligare att barn med utländsk 
bakgrund lever i ekonomisk utsatthet än att barn med svensk bakgrund gör det. 
 
 I Örgryte-Härlanda lever 4 procent av barn med svensk bakgrund i ekonomisk utsatthet, 
motsvarande siffra för barn med utländsk bakgrund är 18 procent. Siffrorna för stadsdelen 
ligger lägre än för Göteborg, se tabell 3. 
 

  Svensk bakgrund 
Utländsk 
bakgrund 

Differens 
svensk/utländsk 

Örgryte-Härlanda 4,2 18,2 14 

Göteborg 5,1 31,9 26,7 
 
Tabell 3. Andel (%) barn 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 2013 (Rädda Barnen, 2015) 
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Gott föräldraskap 

Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för sina barns välmående och 
utvecklingsmöjligheter. Goda relationer mellan föräldrar och barn är en skyddsfaktor mot 
ohälsa och mot social problematik. Genom att skapa goda förutsättningar för vårdnadshavarna 
att utveckla ett gott och tryggt föräldraskap för sina barn kan samhället bidra till att barn och 
unga får en god hälsa, goda levnadsvanor och bra levnadsförhållanden(Göteborgs Stad, 
2014a).  
 
I Örgryte-Härlanda uppger 85 procent av flickorna i åk 9 i stadsdelen och 94 procent av 
pojkarna att de har en god relation med sina föräldrar. Motsvarande siffror för flickor och 
pojkar i gymnasiet, år 2, är 94 respektive 87 procent(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d).  
 

Förskolan som arena 

Arbetet med tidiga insatser är ett naturligt arbetssätt och förskolans roll har i senare tids 
forskning lyfts fram som en betydande faktor för hälsa och utveckling bland barn och unga. 
Förskolan främjar kognitiv utveckling och språkfärdigheter hos barn och bidrar också till 
vårdnadshavares möjlighet att förvärvsarbeta och familjers delaktighet i samhället. Förskolan 
har blivit en viktig arena för samhällsinformation och har en betydande funktion i att bryta 
utanförskap och öka delaktighet bland socioekonomiskt svaga grupper. Förskolan fyller också 
en viktig funktion i att förbereda barnen för skolan(Göteborgs Stad, 2014a). Forskning har 
visat att barn som gått i förskola klarar sig bättre i skolan(Ramböll, 2014).  
 
I Örgryte-Härlanda är drygt 95 % av barnen mellan 1-5 år inskrivna på förskola(Göteborgs 
Stad, 2014a), och stadsdelen har det högsta värdet i staden vad gäller föräldrars upplevelse av 
förskolan som en rolig, trygg och lärorik plats(Scandinfo Marketing Research, 2015).  
 

Skolan som arena 

Skolan är den institution i samhället där alla barn möts oavsett bakgrund och 
socioekonomiska förutsättningar, skolan är därför en viktig arena för hälsofrämjande arbete.  
Elevers allmänna välbefinnande och psykosomatiska hälsa har ett samband med hur de trivs i 
skolan. Skoltrivsel är också relaterat till hälsosamma vanor. Att inte trivas i skolan har 
samband med ett ökat riskbeteende, såsom alkohol-, tobaks- och cannabisanvändning 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det finns också ett samband mellan skolk och andra 
riskbeteenden. Regelbunden skolk har ett starkt samband med misslyckande i skolan. Skolk 
kan också leda till ett utanförskap som också är en riskfaktor ur hälsosynpunkt. Att inte trivas 
i skolan, skolk och utanförskap är alla faktorer som har samband med ökad risk för att börja 
använda tobak, alkohol och droger(CAN, 2013). 
 
I Örgryte-Härlanda uppger 92 procent av de 15-åriga flickorna och 87 procent av de 15-
åriga pojkarna att de trivs bra i skolan. Skoltrivseln bland flickor i gymnasiet ligger på 94 
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procent och för pojkar i samma ålder på 86 procent, se figur 21. Det är höga nivåer, vilket 
man också kan konstatera på nationell nivå.  
 
Skolk bland 15-åringar är något vanligare bland flickorna, 13 procent jämfört med 7 procent 
bland pojkarna i stadsdelen. I år 2 på gymnasiet ökar andelen pojkar som skolkar en eller fler 
gånger i månaden till 20 procent, flickorna i år 2 på gymnasiet ligger kvar på 13 procent, se 
figur 22.  
 
 

 
 
Figur 21, Andel (%) elever som uppgett att de trivs mycket bra eller ganska bra i skolan (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014d). 
 
 
 

 
 
Figur 22, Andel (%) elever som uppgett att de brukar skolka från skolan minst en gång per månad (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014d). 

 
Fullständiga betyg 

Fullständig skolgång ger ett starkt skydd mot utanförskap och ohälsa oavsett elevens 
bakgrund. Barn och unga som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola har sämre 
möjligheter att etablera sig inom arbetslivet och att delta i samhället som vuxen. Föräldrarnas 
utbildningsnivå och familjens socioekonomiska status spelar stor roll för elevens 
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skolprestation. Ju högre utbildning föräldrarna har ju större sannolikhet att barnet lyckas i 
skolan. Enligt Skolverket har ökad segregation, decentralisering av skolsystemet, ökad 
differentiering inom undervisningen och ökad individualisering av elevens arbete en negativ 
påverkan på elevers resultat i skolan (Göteborgs Stad, 2014a). 
 
I Örgryte-Härlanda är andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen i åk 9 högre än 
i Göteborg som helhet, men det finns betydande skillnader mellan områdena och mellan 
skolorna i stadsdelen. Vidare är det anmärkningsvärt att andelen flickor med godkända betyg i 
samtliga ämnen är så mycket lägre än andelen pojkar i Stora Delsjökroken, då flickor 
generellt sett har högre betyg än pojkar. 
 

 
 
Figur 23. Andel (%) elever i åk 9 med minst betyget godkänt i alla ämnen(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a) 

Fritidsliv 

Fritidslivet är en arena för samvaro och integration och kan ses som en arena att stärka det 
sociala kapitalet. Majoriteten av alla barn och unga är nöjda med sitt fritidsliv i Göteborg.   
 
I Örgryte- Härlanda är föreningsdeltagandet bland det högsta i staden, 73 procent (barn i år 
2, 5, 8 och 2 på gymnasiet). Det är vanligare att barn till föräldrar med svensk bakgrund är 
föreningsaktiva än att barn till föräldrar med utländsk bakgrund är det. Föräldrar med svensk 
bakgrund är också oftare engagerade i sitt barns föreningsdeltagande än föräldrar med 
utländsk bakgrund (Scand Info Marketing Research, 2014). 
 

Fysisk aktivitet 

Barns fysiska och psykiska hälsa förbättras om det ges möjlighet till lek och fysisk aktivitet.  
 
I Örgryte-Härlanda uppger 67 procent bland barn och unga i år 2, 5, 8 och 2 på gymnasiet 
att de är fysisk aktiva på sin fritid, 70 procent av killarna och 64 procent av tjejerna. 36 
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procent är aktiva en till två gånger i veckan, 31 procent tre till fyra gånger i veckan och 16 
procent fem till sju gånger i veckan (Scand Info Marketing Research, 2014). 
 

Psykisk ohälsa  

Överlag uppger svenska skolelever att de har en god hälsa och de allra flesta uppger att de 
mår bra. Dock är det allt fler som uppger psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär. Andelen 
15-åriga flickor som upplever minst två psykiska och/eller kroppsliga besvär så som ont i 
magen eller sömnproblem mer än en gång i veckan fortsätter att öka och ligger i dag på 57 
procent(Folkhälsomyndigheten, 2014). 
 
I Örgryte-Härlanda är andelen barn och unga mellan 6 och 17 år som har en psykiatrisk 
diagnos (familjerelationsproblem, stressreaktioner, ätstörningar, ångest, hyperaktivitet, 
anpassningsproblem eller depressiva besvär) ungefär densamma som i staden i stort, se figur 
24 (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d).  
 

 
 
Figur 24. Andel (%)ungdomar 6-17 år med psykiatrisk diagnos i Örgryte-Härlanda stadsdel, uppdelat på 
mellanområden (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d) 

Livsmiljö och levnadsvanor 

Det hälsofrämjande inslaget i de miljöer där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid skapar 
tillsammans förutsättningarna för hälsan, och bör på olika sätt prioriteras inom 
folkhälsoarbetet. Inom detta strategiska område bör hänsyn tas till hälsa i samhällsplaneringen 
– för att bland annat öka den fysiska aktiviteten, skapa goda arbetsmiljöer, erbjuda god 
skolhälsovård och ungdomsmottagningar och främja utbudet av mat som är bra för hälsan. 
Inom detta område har kommunen en viktig roll att spela. 
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Målområde 4: Hälsa i arbetslivet 

 

Livsm
iljö &

 
levna

d
sva

nor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor 
minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de 
sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt 
förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig 
förutsättning för en hållbar 
tillväxt(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Ohälsotal 

 
 
Goda arbetsförhållanden kan stärka individens ekonomi, sociala status, personliga utveckling, 
sociala relationer och självförtroende, men även skydda mot fysiska och psykosociala risker. 
Det är både arbetsmiljö och anställningsform samt balansen mellan arbetsliv och fritid, vilket 
inkluderar hem- och familjearbete, som påverkar hälsan och även jämställdheten. I Sverige 
ses att arbetskraftsdeltagandet är högt samtidigt är det flera grupper, till exempel med 
utländsk bakgrund, och personer med funktionsnedsättning, som har svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det är tydligt att arbetslöshet och tidsbegränsade anställningar har samband 
med sämre hälsa. Samband finns också tydligt mellan låg socioekonomisk status och ohälsa, 
och att personer med låg socioekonomisk status också ofta upplever höga arbetskrav, har lågt 
inflytande och bristande socialt stöd. Fler kvinnor än män anger arbetsorsakad ohälsa, medan 
fler män än kvinnor rapporterar arbetsplatsolyckor (Statens folkhälsoinstitut, 2011d). 
  

Ohälsotal 

Arbetslivet har stor påverkan på människors hälsa, och flera arbetsmiljöfaktorer så som 
ljudnivå, arbetsställningar, belysning, vibrationer och temperatur har visat sig ha betydelse för 
människors arbetsförmåga. Ofta kan det dock vara svårt att värdera hur faktorerna verkar 
samtidigt, deras inbördes relativa vikt och eventuella synergieffekter, i förhållande till olika 
hälsoutfall. Förhållanden på arbetet interagerar också med omständigheter utanför arbetet, 
vilket sammantaget bidrar till hälsa eller ohälsa(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
Ohälsa på arbetsplatsen mäts genom ohälsotal vilket innebär antalet dagar med sjukpenning, 
arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning 
dividerat med befolkningen 16-64 år. 
 
I Örgryte-Härlanda ligger ohälsotalet på 20 dagar, vilket är det näst lägsta värdet i 
Göteborgs Stad. Medelvärdet för Göteborg ligger på 25, 2 dagar. Uppdelat på primärområden 
kan vi dock se betydande skillnader i ohälsotal mellan primärområdena. Generellt har kvinnor 
högre ohälsotal än män inom stadsdelen, i vissa primärområden så som Kallebäck och Överås 
har kvinnorna omkring dubbelt så högt ohälsotal i jämförelse med männen, se figur 25. Snittet 
för kvinnor i Göteborg ligger på 28,9 dagar och för män på 21,6 dagar. 
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Figur 25. Ohälsotalet 16-64 år (antal ersatta dagar per person) Örgryte-Härlanda, uppdelat på primärområden och 
kön, (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014a) 
 
 

Målområde 5: Miljöer och produkter 

Livsm
iljö &

 
levna

d
sva

nor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och 
produkter, handlar om hela vår fysiska omgivning - 
luft, mark, vatten samt den byggda 
miljön(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Fallolyckor 

Luft 

Kemikalier 

Buller 
  

 
 
Flest olyckor, 80 procent, inträffar i skolan, hemmet eller i fritidsmiljöer, medan skador i 
arbetsmiljön och i trafiken har minskat och står för 10 procent vardera. Flest olyckor sker i 
eller kring hemmet, och det är främst äldre och barn som är utsatta. För äldre är fallolyckor 
den vanligaste olyckan (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). 
 

Fallolyckor 

Förekomsten av allvarliga fallolyckor ökar med stigande ålder, och det är generellt fler 
kvinnor än män som vårdats på sjukhus för fallolycka (Hälso- och sjukvårdskansliet i 
Göteborg, 2010a). Det finns många riskfaktorer till fallskador, som tidigare fallskador eller 
frakturer, hög läkemedelskonsumtion och hur den fysiska miljön är utformad, men även att 
vara kvinna, hög ålder, tidig menopaus, kroppslängd och ärftlighet ökar risken. Bland de 
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påverkbara riskfaktorerna finns fysisk inaktivitet, kroppsvikt (BMI6), rökning, hög 
alkoholkonsumtion, låg solexponering7 och nedsatt syn (Hälso- och sjukvårdskansliet i 
Göteborg, 2010b). 
 
I Örgryte-Härlanda är det totalt 8 procent av alla personer över 65 år som sökt vård för 
fallskador, i Göteborg som helhet är siffran 7 procent. Det är vanligare att personer över 80 år 
söker vård för fallskador, ca 13 procent i jämförelse med personer mellan 65 år och 79 år där 
det är ca 5-6 procent som sökt vård för fallskador. Det är också vanligare att kvinnor sökt vård 
för fallskador än att män gjort det. Det finns ingen betydande skillnad mellan stadsdelens tre 
mellanområden vad gäller andel personer som sökt vår till följd av fallskada (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014a) 
 

Luft 

Människors hälsa påverkas av de föroreningar som finns i luften. I storstäderna utsätts fler 
människor för luftföroreningar än de som bor på landsbygden, vilket bidrar till omfattande 
hälsoeffekter (Göteborgs stad, 2015a).  
 
Föroreningarna orsakas till stor del av trafiken. Vid förslitning av bromsar och hjul skapas 
partiklar och sprids som föroreningar i luften. Slitage av vägbanan från exempelvis dubbdäck 
bidrar också till bildandet av partiklar (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2015). Det är framför allt 
barn och äldre som är känsliga för luftföroreningar. Extra känsliga är också de människor som 
har luftrörs- och astmabesvär eller hjärt- och kärlsjukdomar. Luftföroreningar kan irritera 
slemhinnor och luftvägar, påverka de nedre luftvägarna hos barn samt ge upphov till nedsatt 
lungfunktion och innehålla cancerframkallande ämnen (Göteborgs stad, 2015a). 
 
I Göteborgs kommun utsätts drygt 21 procent av befolkningen för halter av kvävedioxid som 
ligger över miljömålet för Göteborgs Stad, se figur 26 (Göteborgs stad, 2014c). Effekter av 
föroreningarna har konstaterats, trots att halterna underskrider miljökvalitetsnormerna (40 
μg/m3), där boende i närheten av vägar med mycket trafik ökar risken för att drabbas av olika 
luftvägssjukdomar (SLB, 2014). Det är vanligt med förtida dödsfall på grund av 
luftföroreningar, vilket i Göteborg bidrar till att medellivslängden förkortats med flera 
månader (Göteborgs stad, 2015a). 
 

                                                      
6 Body Mass Index 
7 Solexponering ger kroppen D-vitamin som genom sin roll för kroppens omsättning av kalcium och dess inlagring i 
skelettet är viktig för att förhindra benskörhets. I ett land där solen lyser starkt är kroppens produktion av D-vitamin 
säkrad medan det i de skandinaviska länderna kan ge ett underskott som ökar risken för benskörhet. Benskörheten 
ger i sin tur ökad risk för frakturer vid fall. 
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Figur 26. Karta över halten kvävedioxid i stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlandas primärområden. I närheten av de 
stora trafiklederna (brunröd färg) uppmäts de högsta halterna av kvävedioxid, halterna avtar (grön färg) ju längre 
bort från de stora trafiklederna som mätningar gjorts (blå färg).  

Kemikalier 

Kemikalier och olika miljögifter finns runt omkring oss dagligen. En del kemiska ämnen har 
negativ påverkan på människans hälsa och kunskapen kring effekterna är begränsad 
(Naturvårdsverket, 2014a). 
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Kemikalierna finns i flera av de produkter som ofta används i det dagliga livet, så som kläder, 
hudvårdsprodukter, leksaker, bilar, byggnadsmaterial och färger. Antalet produkter som 
innehåller kemiska ämnen ökar kraftigt (Naturvårdsverket, 2014b). Människor kan också få i 
sig gifter via maten då en stor del av matvarorna som köps har besprutats med 
bekämpningsmedel och rester av dem blir kvar i kroppen (Naturvårdsverket, 2015a).  
 
Eftersom nationell lagstiftning inte ger tillräckligt stöd i att avgränsa riskerna med 
användningen av kemikalier har Göteborgs Stad valt att skydda medarbetare och medborgare 
genom att använda försiktighetsprincipen, som innebär att skaffa mer kännedom om riskerna 
och att helt sluta använda ämnen som är fastställda som farliga. Staden har även tagit fram en 
kemikalieplan som fokuserar på barnen och de gifter som finns i deras dagliga miljö 
(Göteborgs stad, 2015b).  
 

I Örgryte-Härlanda har förskolorna startat en utrensning av giftiga produkter. Vid 
utrensningen skapas mer kunskap om gifterna och nya rutiner för inköp och hantering av 
kemiska varor och produkter. Samtidigt har staden börjat arbeta med att ställa hårdare krav 
vid upphandling för att undvika att gifterna kommer in i verksamheterna igen. Arbetet med att 
skapa en giftfri miljö kommer att fortsätta i skolorna, med en planerad inventering under 
hösten 2015 och praktiskt arbete under 2016(Göteborgs Stad, 2015c).  
 

Buller 

I stora städer, så som Göteborg, är det nästan aldrig helt tyst. De högsta ljudnivåerna uppmäts 
i närheten av stora trafikleder, i de centrala delarna av staden och intill gator med mycket 
genomfartstrafik. Bullret kommer från trafiken som vistas på vägarna. Buller anses vara det 
miljöproblem som berör flest människor i Sverige och som ökar i samhället (Göteborgs stad, 
2015d). Flera av invånarna i Göteborg utsätts för ljudnivåer som inte klassas som en god 
ljudmiljö. På flera platser i staden är riktvärdet för trafikbuller, 55 decibel (dBA) utanför 
bostäder, svårt att klara (Göteborgs stad, 2015d).  
 
Buller kan bidra till sömnsvårigheter samt problem med avkoppling och svårigheter att höra 
vad som sägs i samtal, även om bullret inte uppfattas som direkt störande. Bullerstörningar 
kan försämra inlärningen hos barn, och de barn som redan har adhd, hörselnedsättning, läs- 
och skrivsvårigheter eller ett annat modersmål påverkas mest (Göteborgs stad, 2015d). Inom 
skola och förskola är det främst eleverna själva som utgör vanliga bullerkällor, men buller 
uppstår också från ljudliga installationer som exempelvis ventilationsanläggningar. 
Ljudnivåerna kan nå 70 dB i skolorna, vilket är jämförbart med ljudnivåerna inom många 
industrier(Folkhälsomyndigheten, 2013a). 
 
De vanligaste källorna till så kallat samhällsbuller är trafik, grannar, ventilation och 
restauranger. Förutom att buller upplevs störande har det en negativ påverkan på människors 
hälsa. Det är vanligt att buller bidrar till sömnstörningar, vilket i sin tur kan leda till försämrad 
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fysisk och mental hälsa. Detta kan i sin tur yttra sig som nedstämdhet, trötthet och minskad 
prestationsförmåga. Buller påverkar också koncentrationsförmågan på specifika uppgifter. 
Exponering av ett permanent buller, exempelvis från flyg- och vägtrafik, kan öka risken att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013b). 
 
Kraftigt ljud kan orsaka hörselskada i form av nedsatt hörsel eller tinnitus. Risken att drabbas 
av hörselskada ökar med ljudets styrka, varaktighet och typ. Mellan 10-20 procent av 
befolkningen har problem med tinnitus (Folkhälsomyndigheten, 2013b).  
 

Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa  

Livsm
iljö &

 
levna

d
sva

nor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Möjligheten till trygg och säker sexualitet är 
grundläggande för individens upplevelse av hälsa 
och välbefinnande och samhället måste värna om 
områden som bland annat sex- och 
samlevnadsundervisning, familjeplanering och 
mödrahälsovård(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Aborter  

Klamydia (och övrig STI) 

Sexuellt tvång & våld 

 
 
En sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Genom att stärka 
individens identitet och självkänsla förebyggs hälsorisker förknippade med sexuellt beteende, 
vidare krävs saklig sexualkunskap och ökad förmåga att hantera relationer till andra 
människor. Samhällets syn på sexualiteten påverkar exempelvis livsvillkoren för homo- eller 
bisexuella och deras utsatthet för fördomar och diskriminering. Människor med 
funktionshinder är i högre grad än andra utsatta för faktorer som kan leda till en sämre sexuell 
och reproduktiv hälsa. Detsamma gäller även för människor med annan etnisk 
bakgrund(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 

Aborter 

Andelen aborter före utgången av den 9:e graviditetsveckan har ökat kontinuerligt sedan 
1990-talet och utgjorde 79 procent av alla aborter 2011, medan antalet aborter utförda senare 
minskat i ungefär samma utsträckning. En förklaring till att aborter görs allt tidigare är 
införandet av nya metoder för medicinsk abort i början av 1990-talet(Folkhälsomyndigheten, 
2015b). Under 2013 utfördes ungefär 36 600 inducerade aborter i Sverige. Det motsvarar 20,3 
aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. Siffran är något lägre än tidigare år, men 
tillgänglig data är inte tillräckligt tillförlitlig för att konstatera trender(Socialstyrelsen, 2015).   
 
I Örgryte-Härlanda genomfördes, enligt Ungdomsmottagningen Olskrokens (UMO) 
statistik under 2014, 194 graviditetstester varav totalt 4,6 procent av dem var positiva bland 
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ungdomsmottagningens målgrupp – flickor 13-24 år. Detta är en lägre nivå än tidigare år. Av 
de positiva graviditetstesterna valde majoriteten av flickorna att genomföra abort(Personlig 
kommunikation via mail: Stenfeldt, 2015). Viktigt att tänka på är att alla unga mellan 13-24 år 
i Göteborg kan söka sig till valfri ungdomsmottagning, det behöver alltså inte enbart vara de 
som bor i Örgryte-Härlanda som besöker UMO. 
 

Klamydia och övriga sexuellt överförbara infektioner 

I Sverige ökar de flesta sexuellt överförbara infektionerna (STI). Studier visar att de som har 
testat sig positivt för en STI och fått behandling (både kvinnor och män) har en ökad risk att 
återigen få en STI. I dag är det betydligt fler kvinnor än män som testar sig för klamydia, trots 
att andelen smittade i befolkningen är likartad för kvinnor och män(Folkhälsomyndigheten, 
2015b). 
  
I Örgryte-Härlanda genomfördes, enligt UMOs statistik under 2014, 939 klamydiatester 
vilket är nära en fördubbling sedan 2011. Av dessa var drygt 7 procent positiva bland 
ungdomsmottagningens målgrupp (flickor och pojkar 13-24 år), vilket också är en ökning från 
4 procent 2011 (Personlig kommunikation via mail: Stenfeldt, 2015). 
 

Sexuellt tvång och våld 

Fysisk och psykiskt våld eller tvång och sexuella övergrepp förekommer ofta tillsammans och 
kan därför inte alltid skiljas från varandra. Var tionde invånare drabbas av våld, hot eller 
trakasserier. Sexuella övergrepp, och fysiskt och psykiskt våld eller tvång förekommer i alla 
länder och på alla nivåer, oavsett socioekonomiska bakgrundfaktorer. Ofta leder våld i nära 
relationer till psykisk ohälsa(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 
I Örgryte-Härlanda anmäldes 2014, enligt BRÅ, 19 våldtäkter, grov våldtäkt samt försök till 
våldtäkt. Av dessa skedde 16 inomhus och resten utomhus. Under samma period anmäldes 
eller rapporterades 18 sexualbrott (innefattar inte koppleri eller våldtäkt) varav 13 av dessa 
var sexuellt ofredande eller exhibitionism (BRÅ, 2015a).  
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Målområde 9: Fysisk aktivitet  

Livsm
iljö &

 
levna

d
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nor 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Forskning har visat att regelbunden fysisk aktivitet 
främjar hälsa, välbefinnande och har en 
sjukdomsförebyggande 
effekt(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Fysisk aktivitet 

 

 
Fysisk aktivitet påverkar både kroppens biologi, fysiologi och kognitiva funktioner för 
personer i alla åldrar. Studier visar att fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och 
behandla sjukdomar. Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar starkt till 
välfärdssjukdomar och ohälsa. Trenden visar att det är vanligare med stillasittande fritid bland 
kvinnor i åldersgruppen 65-84 år, personer med kort utbildning, arbetslösa och sjukskrivna 
arbetare, personer som saknar kontantmarginal och som har låg inkomst, personer födda 
utanför Norden och bland personer med funktionsnedsättning (framförallt med 
rörelsehinder)(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 

Fysisk aktivitet 

Cirka 50 procent av stadens invånare (16-64 år) är fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag. 
Andelen fysiskt aktiva är något högre bland de yngre åldersgrupperna och något lägre bland 
lågutbildade, men skiljer sig inte mycket över tid(Folkhälsomyndigheten, 2015a).  
 
I Örgryte-Härlanda är vuxna (30-64 år) invånare i Stora Bagaren och Stora Sigfridsplan 
fysiskt aktiva i större utsträckning än i Stora Delsjökroken. Även andelen stillasittande skiljer 
sig åt mellan de olika områdena i stadsdelen. I Stora Delsjökroken uppger 14 procent att de är 
stillasittande jämfört med 9 procent i området Stora Bagaren och 6 procent i området Stora 
Sigfridsplan, se tabell 4. 
 
2006-2014  Andel vuxna som är 

fysiskt aktiva minst 30 
min/dag 

Andel vuxna som har en 
stillasittande fritid 

Ålder  30-64 år  
 

18-64 år 65-84 år 

Stora Delsjökroken  54 %  
 

11 % 20 % 

Stora Bagaren  60 %  
 

7 % 18 % 

Stora Sigfridsplan  60 % 6 % 11 % 
 
Tabell 4, Andel (%) vuxna som är fysiskt aktiva respektive har en stillasittande fritid i Örgryte-Härlanda uppdelat på 
mellanområden (Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). 
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Målområde 10: Matvanor och livsmedel 

Livsm
iljö &

 
levna
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Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Maten har en avgörande betydelse för hälsan. 
Goda matvanor kan leda till en bättre hälsa och ett 
ökat välbefinnandet vilket är en förutsättning för en 
positiv hälsoutveckling i 
befolkningen(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

Goda kostvanor  
Konsumtion av frukt och grönt 
Övervikt inklusive fetma och undervikt 

 
Kombinationen av goda matvanor och fysisk aktivitet kan förebygga hälsoproblem och 
livsstilsrelaterad sjukdom. Goda matvanor innebär bland annat matval och mattider. Mat och 
dryck ska vara näringsriktiga, måltiderna regelbundna och det ska finnas balans mellan 
energiintag och kroppens förbränning av energi(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 

Goda kostvanor 

Goda matvanor mäts i den nationella folkhälsoenkäten utifrån befolkningens konsumtion av 
frukt och grönsaker samt konsumtionen av bakverk, läskedrycker, choklad och konfektyr. Bra 
kostvanor baseras på frågor om hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. De som 
äter grönsaker och/eller frukt i genomsnitt 3 gånger per dag eller oftare bedöms ha bra 
kostvanor 
 
I Örgryte-Härlanda har 29 procent av dem mellan 16-84 år bra kostvanor, medan 20 procent 
uppgivit att har dåliga kostvanor(Folkhälsomyndigheten, 2015a). 
 

Konsumtion av frukt och grönt 

Låg konsumtion av frukt och grönsaker förekommer oftare bland kvinnor och män som har 
kort utbildning, är arbetslösa, arbetare, som är i ekonomisk kris, som saknar kontantmarginal 
eller har låg inkomst jämfört med de som har lång utbildning och hög inkomst 
(Folkhälsomyndigheten, 2015b).  
 
I Örgryte-Härlanda äter 11 procent frukt och grönt minst fem gånger per dag, som är 
Livsmedelverkets rekommenderade dagliga dos. Det är vanligare att kvinnor än män (16 
respektive 5 procent) äter enligt rekommendationen. Det är betydligt vanligare att äta frukt 
och grönt 1-3 gånger per dag, det gör 49 procent i stadsdelen utan större skillnad mellan män 
och kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2015a) 
 

Övervikt, fetma och diabetes 

Övervikt samt fetma utvecklas då en individs totala energiförbrukning är lägre än dennes 
energiintag, även samhällsfaktorer, gener och levnadsvanor i övrigt kan påverka. Det finns 
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socioekonomiska skillnader i befolkningen gällande utvecklande av övervikt och fetma. 
Människor som lever i en utsatt ekonomisk eller social situation drabbas oftare av övervikt 
och fetma, en förklaring till det kan vara att de kan ha svårare att göra hälsosamma 
matval(Folkhälsomyndigheten, 2015b).  
 
I Örgryte-Härlanda är 7 procent av barnen som är 4,5 år överviktiga, 1 procent har 
fetma(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). I den vuxna befolkningen är det 10 procent i 
mellanområdet Stora Sigfridsplan som har fetma i jämförelse med 13 procent i Stora Bagaren 
och 19 procent i Stora Delsjökroken. I den äldre befolkningen, de över 65 år har 22 procent 
diabetes vilket kan jämföras med 24 procent i staden. Diabetes är vanligare bland dem som är 
80 år eller äldre och mer vanligt bland män än bland kvinnor. Inom stadsdelen är det en större 
andel äldre (65år -) i mellanområdet Stora Delsjökroken som har diabetes, 26 procent, jämfört 
med 21 procent i Stora Bagaren och 15 procent i Stora Sigfridsplan. Andelen män som är 80 
år eller äldre med diabetes i Stora Bagaren ligger anmärkningsvärt högt på 36 procent 
(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). 
 

Alkohol, narkotika och tobak 

Förutsättningarna till ett minskat bruk av alkohol och tobak och för ett narkotika- och 
dopningsfritt samhälle samt för att minska skadeverkningarna av ett överdrivet spelande 
stärks genom en effektiv lagstiftning som efterlevs i hög grad och en god tillsyn. Arbetet sker 
också genom att främja förutsättningarna för hälsosamma val, stödja dem som vill sluta med 
ett bruk samt genom att skapa stödjande miljöer så att ungdomar inte börjar. Effektiva verktyg 
i detta arbete är höjd skatt på alkohol och tobak, minskad reklam och marknadsföring för 
alkohol, tobak och spel och tillgänglighetsbegränsande åtgärder. Här har kommunen en viktig 
roll att spela inom både det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, men även inom 
tillsynsarbetet, och att skapa fler stödjande miljöer och incitament som stärker en positiv 
norm. 

Målområde 11: Alkohol 

A
N

T- om
rå

d
et 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Bruket av beroendeframkallande medel påverkar 
hälsan allvarligt. Alkoholkonsumtionen är en av de 
största riskfaktorerna till ohälsa och förtidig död men 
är samtidigt påverkbar (Statens folkhälsoinstitut, 
2011c). 

Alkoholkonsumtion bland unga 
Tillgänglighet och bjudvanor 
Riskbruk och intensivkonsumtion 
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Alkoholkonsumtion orsakar många icke-smittsamma sjukdomar, inklusive cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar och leversjukdomar. Alkoholkonsumtion kan orsaka både akuta och kroniska 
skador. Berusning till följd av alkoholintag står bakom en stor del av de direkta fysiska 
skadorna, som våld, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor. Dessutom bildas en giftig 
nedbrytningsprodukt då kroppen bryter ned alkohol, vilket också kan bidra till sjukdom. Även 
måttlig alkoholkonsumtion under lång tid kan ge upphov till bland annat högt blodtryck och 
kroniska leverskador. Alkohol har också en beroendeframkallande effekt, som i sin tur kan 
orsaka sociala problem(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 

Alkoholkonsumtion bland unga 

Det är fler flickor än pojkar i både åk 9 och i år 2 på gymnasiet som uppger att de konsumerat 
alkohol under de senaste 12 månaderna. Skillnaden mellan könen är statistiskt signifikant. 
Andelen ungdomar som i den nationella undersökningen om Skolelevers Drogvanor 2014 
uppger att de konsumerat alkohol de senaste 12 månaderna är lägre än vad som tidigare 
uppmätts sedan mätningarna startade 1971. I Göteborgsregionen är det dock högre andel 
skolelever som uppger att de konsumerat alkohol än i riket (CAN, 2014). 
 
I Örgryte-Härlanda har 10 procent av ungdomarna sin alkoholdebut när de är yngre än 13 
år, vilket är en högre andel än snittet i staden(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). 55 
procent av eleverna i årskurs 9 har någon gång konsumerat (testat) alkohol. 
Alkoholkonsumtionen ökar kraftigt mellan högstadiet och gymnasiet, vilket är i linje med 
tidigare kunskap och erfarenheter. 86 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet har någon gång 
konsumerat alkohol. Mätningen gjordes 2013 och i jämförelse med 2010 års mätning kan vi 
se att andelen som druckit alkohol har minskat i stadsdelen såväl som i staden, framför allt 
vad gäller ungdomar i årskurs 9, se tabell 5 (CAN, 2010; CAN, 2013). 
 
 
Stadsdel  Årskurs 9   Gymnasiets år 2  

 2010  2013   2010  2013  
Örgryte-Härlanda  63  55   87  86  
Göteborg totalt  58  50   80  80  

 
Tabell 5. Andel (%) elever i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet som druckit alkohol någon gång 2010 – 2013 (CAN, 
2013). 

 
 
I Örgryte-Härlanda intensivkonsumerar8 14 procent av eleverna i årskurs 9 alkohol, det är en 
minskning sedan år 2010 då andelen låg på 21 procent, se figur 27. Mellan år 2010 och 2013 

                                                      
8 Intensivkonsumtion innebär att man en gång i månaden eller oftare dricker en mängd alkohol som motsvarar antingen 25 cl 
sprit, en flaska vin, 4 stora burkar starköl eller 6 stora folköl. 
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har intensivkonsumtionen minskat även i Göteborg, samt i alla stadsdelar förutom Centrum 
(CAN, 2013). 
 
 

 
 
Figur 27. Andel (%) elever i årskurs 9 som intensivkonsumerar alkohol. År 2010 – 2013, (CAN, 2013). 

 
 
Bland elever i år 2 på gymnasiet intensivkonsumerar 37 procent alkohol, det är också en 
minskning sedan 2010 då resultatet var 51 procent, se figur 28 (CAN, 2013).  
 
 
 

 
 
Figur 28. Andel (%) elever i år 2 på gymnasiet som intensivkonsumerar alkohol. År 2010 – 2013(CAN, 2013). 

 



 
Folkhälsokartläggning i Örgryte-Härlanda 2015 

50 
 

Tillgänglighet och bjudvanor 

De flesta ungdomar som dricker alkohol får den från någon de känner. Den vanligaste källan 
är pojkvän/flickvän, kompisar, syskon och kompisars syskon. I en undersökning gjord på 
1200 stycken 20-åringar framkommer att 27 procent av 20-åringarna i Sverige kan tänka sig 
att bjuda minderåriga på alkohol och att 11 procent uppger att de kan tänka sig att köpa ut. 
Kompisar och kompisars syskon är den i särklass vanligaste källan till alkohol för 
minderåriga, men även föräldrar är en vanlig källa. Många syskon och föräldrar tror att de kan 
kontrollera sin ungdoms drickande genom att vara den som bjuder/köper ut till dem, men i 
själva verket är det tvärtom. Det finns samband mellan att bli bjuden på alkohol hemma och 
hög alkoholkonsumtion. Elever i årskurs 9 som blir bjudna på alkohol hemma dricker ca 2,5 
liter ren alkohol per år jämfört med 1,2 liter för dem som inte blir bjudna hemma. Det är 
också mer än dubbelt så många som är storkonsumenter av alkohol bland dem som blir bjudna 
hemma (8 procent jämfört med 3 procent)(CAN, 2014).  
 
I Örgryte-Härlanda är andelen som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar 9 procent i 
årskurs 9 och 37 procent i år 2 på gymnasiet, se tabell 6. I båda grupper har andelen minskat 
sedan tidigare mätning, detsamma gäller staden i stort (CAN, 2010; CAN, 2013). 
 
Stadsdel  Årskurs 9   Gymnasiets år 2  

 2010  2013   2010  2013  

Örgryte-Härlanda  12  9   41  37  

Göteborg totalt  12  8   36  32  

 
Tabell 6. Andel (%) elever i årskurs 9 och andra året i gymnasiet som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar (enstaka 
glas eller fler). År 2010 - 2013(CAN, 2013).  

 
 
På påståendet ”För mina föräldrar är det okej om jag dricker alkohol” svarar 6,7 procent av 
niondeklassarna att det stämmer ganska/mycket bra. Det är en minskning jämfört med 2010 
års siffror då 15 procent angav samma svar. Samma påstående ställs kring att ”dricka sig 
berusad” och 2,6 procent av eleverna i årskurs 9 anger att det är okej för deras föräldrar. Den 
tidigare mätningen, år 2010, uppvisade 4 procent vilket innebär att andelen minskat. Trots 
minskade värden har Örgryte-Härlanda ett av de sämre värdena i staden (CAN, 2013). 
 
När motsvarande uppgifter studeras bland eleverna i år 2 på gymnasiet syns en markant 
attitydförändring. 57,9 procent av eleverna menar att det är okej för deras föräldrar att de 
dricker alkohol, 2010 var motsvarande siffra 57 procent. Det är 24,2 procent av eleverna i år 2 
på gymnasiet, som anger svarsalternativ ”stämmer granska bra” eller ”mycket bra” på 
påståendet att det är okej för deras föräldrar att de dricker sig berusade, se figur 29. Även här 
är det en liten försämring från de tidigare 22 procent (CAN, 2013). 
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Riskbruk och intensivkonsumtion 

Unga vuxna med riskabla alkoholvanor9 har under senare tid blivit färre, men andelen är 
fortfarande högre än i andra åldersgrupper. Även om denna grupp ofta drar ner på sin 
konsumtion när de blir äldre, bidrar ändå denna typ av konsumtion till högre risk för till 
exempel skador och beroende(Folkhälsomyndigheten, 2015b). I senare mätningar kan vi se att 
intensivkonsumtionen av alkohol går kraftigt nedåt bland både 15-åringar och 17-
åringar(Göteborgs Stadsledningskontor, 2014d). Denna nedgång är tydlig även 
nationellt(CAN, 2014). 
 
I Göteborg följer riskbruket samma mönster som i riket, riskbruket är vanligare i 
socioekonomiskt starkare grupper än övriga. Däremot är konsekvensrena av risk- och 
missbruk större i de socioekonomiskt svagare grupperna. I genomsnitt har 11 procent av 
Göteborgs befolkning (30-64 år) ett riskbruk(Göteborgs Stad, 2014a).  
 
I Örgryte-Härlanda har 20 procent av befolkningen (16-84 år) riskabla alkoholvanor. Det är 
betydligt fler män än kvinnor (27 respektive 14 procent) som riskkonsumerar. Andelen 
invånare med riskbruk skiljer sig inte mycket mellan områdena i 
stadsdelen(Folkhälsomyndigheten, 2015a). 
 
 

                                                      
9 Riskabla alkoholvanor är ett sätt att konsumera alkohol på som ökar risken för sociala och medicinska 
skadeverkningar. Termen är inte helt problemfri då senare års forskning allt mer pekar på att det inte verkar finnas 
någon helt riskfri alkoholkonsumtion. 
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Figur 29. Andel (%) elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet som anser att det är okej för deras föräldrar att de brukar 
alkohol år 2013 (CAN, 2013). 
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Målområde 11: Narkotika 

A
N

T-om
rå

d
et 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Bruket av beroendeframkallande medel påverkar 
hälsan allvarligt. Bruket av narkotika innebär ökade 
risker för både medicinska och sociala skador och 
ökad risk för förtida död. Bruket är samtidigt 
sammankopplat med psykisk ohälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011d). 

Narkotikabruk 
 

Narkotikabruk  

Narkotikabruk medför risker för både medicinska och sociala skador samt ökad risk för 
förtidig död. Eftersom all icke-medicinsk hantering av narkotika är olaglig är det också svårt 
att få en verklighetsnära bild av trender gällande narkotikaanvändning, men allt fler får vård 
för narkotikarelaterade diagnoser och även antalet dödsfall relaterade till narkotika ökar. 
Narkotikabruk är vanligare bland unga än bland övriga befolkningen, särskilt bland unga män. 
Det finns kartläggningar som visar på att kvinnor i högre grad använder narkotikaklassade 
eller beroendeskapande läkemedel än män. Bruket av narkotikaklassade och 
beroendeskapande läkemedel är högre bland äldre än bland unga(Folkhälsomyndigheten, 
2015b). 
 
År 2014 svarade 9 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon 
gång använt narkotika. I år 2 på gymnasiet svarade 20 procent av pojkarna och 14 procent av 
flickorna att de någon gång använt narkotika. I gymnasiet är skillnaden mellan könen 
tydligare och har dessutom ökat något sedan 2004 på grund av den uppgång som skett bland 
pojkarna. Av de som angivit att de någon gång testat droger har majoriteten använt cannabis (i 
form av hasch eller marijuana) vilket uppges av totalt 93 procent av de gymnasieelever och 82 
procent av de elever i årskurs 9 som angett att de testat droger. Marijuana är numera vanligare 
än hasch. Cirka en tredjedel av dem som använt narkotika har gjort det i form av Spice. Detta 
sätter Spice på en tredje plats efter marijuana och hasch. Totalt svarade 4 procent av samtliga 
elever i årskurs 9, och 6 procent av elever i år 2 på gymnasiet, att de någon gång använt 
Spice(CAN, 2014).  
 
I Örgryte-Härlanda har 19 procent av befolkningen (16-84 år) provat cannabis någon gång i 
livet. Det är fler män än kvinnor (23 respektive 15 procent) som uppger detta. När istället de 
som har provat det senaste året studeras går andelen ned betydligt till att omfatta 2 procent av 
befolkningen, fortfarande fler män än kvinnor (4 respektive 0 procent). Detta är än minskning 
sedan 2011(Folkhälsomyndigheten, 2015a). 
 
I stadsdelen har 6 procent av eleverna i årskurs 9 (2013) någon gång testat narkotika 
(företrädesvis cannabis), vilket är en minskning jämfört med 2010 års uppgifter som visade 11 
procent. När samma uppgifter studeras i år 2 på gymnasiet framgår att 22 procent av eleverna 
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någon gång testat narkotika, även detta är en minskning från tidigare 26 procent (CAN, 2010; 
CAN, 2013). 
 
Vidare undersöks huruvida eleverna använt narkotika de senaste 12 månaderna. För elever i 
årskurs nio är resultatet samma som för de som använt narkotika någon gång, det vill säga 6 
procent. För elever i år 2 på gymnasiet är andelen som använt narkotika de senaste 12 
månader 15 procent, se figur 30. Ett sådant resultat indikerar att för flera elever ligger 
narkotikaanvändandet ett tag bakåt i tiden och handlar om något enstaka tillfälle (CAN, 
2013).  
 

  
 
Figur 30. Andel (%) elever i årskurs nio och år 2 på gymnasiet som använt narkotika någon gång eller de senaste 12 
månaderna(CAN, 2013).  
 
I stadsdelen tycks det som att föräldrar har en negativ attityd till rökning av hasch/marijuana.  
Endast några enstaka elever anger att det är okej för deras föräldrar att de röker 
hasch/marijuana (CAN, 2013).  
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Målområde 11: Tobak 

A
N

T- om
rå

d
et 

Sammanfattning av målområdets betydelse för 
folkhälsan: 

Indikatorer som påverkar hälsan och 
som här studeras: 

Bruket av beroendeframkallande medel påverkar 
hälsan allvarligt. Tobaksrökning står för världens enskilt 
största förebyggbara folkhälsoproblem. Även 
snusningen påverkar hälsan negativt (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011i).  

Rökning 
Snusning 
Vattenpipa 
Totalt tobaksbruk 
Tillgänglighet och bjudvanor 

 
 
Tobaksrökning står för världens enskilt största förebyggbara folkhälsoproblem och kan orsaka 
ett fyrtiotal olika sjukdomar. De vanligaste är hjärt-kärlsjukdomar, olika former av cancer och 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Passiv rökning kan orsaka samma sorts sjukdomar som 
aktiv rökning men i mindre omfattning. Flera studier och litteraturgenomgångar under de 
senaste åren visar att det nu finns tillräcklig kunskap om snusets skadeverkningar för att 
avråda även från snusbruk (Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 

Rökning 

I Sverige röker ungefär 11 procent av kvinnorna och 9 procent av männen. Andelen kvinnliga 
dagligrökare har minskat med 8 procentenheter mellan åren 2004 och 2014, bland män är 
minskningen 5 procentenheter. Det är mindre vanligt att personer med eftergymnasial 
utbildning röker än bland de med gymnasial eller förgymnasial utbildning. Dagligrökning 
förekommer främst bland personer mellan 45–64 år(Folkhälsomyndigheten, 2015b). I 
Göteborg uppger 23 procent av dem med gymnasial eller förgymnasial utbildning att de röker 
dagligen jämfört med 6 procent bland dem med eftergymnasial utbildning (Göteborgs Stad, 
2014a). En minskning av tobaksrökningen ses i riket och då främst bland flickor, samtidigt 
som flickor fortfarande röker i större utsträckning än pojkar.  
 
I Örgryte-Härlanda röker 6 procent av befolkningen (16-84 år) dagligen. I 2015 års mätning 
var det fler män än kvinnor (7 respektive 5 procent) som rapporterar dagligrökning, vilket 
skiljer sig både från nationell statistik och från tidigare resultat i 
stadsdelen(Folkhälsomyndigheten, 2015). Andelen dagligrökare är lägre i stadsdelen än i 
staden, där andelen är 16 procent, men varierar i stadsdelens mellanområden. I Stora 
Delsjökroken är andelen rökare mer än dubbelt så hög (10 procent) jämfört med Stora 
Sigfridsplan och Stora Bagaren (4 respektive 6 procent)(Folkhälsomyndigheten, 2015a). 
 
Av eleverna i årskurs 9 är det 3 procent som uppger att de röker dagligen eller nästan 
dagligen. Det är en minskning från resultatet år 2010 som visade 10 procent. Motsvarande 
siffror för elever i år 2 på gymnasiet är, år 2013, 10 procent, se tabell 7(CAN, 2010)(CAN, 
2013). Variationen mellan stadsdelarna är inte så stor när det gäller dagligrökning bland unga.  
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Röker  2010 2013 

Åk 9  10 % 3 % 

Gym 2  15 % 10 % 

 
Tabell 7. Andel (%) elever i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet som röker dagligen eller nästan dagligen i Örgryte-
Härlanda, år 2010-2013 (CAN, 2013).  

   

Snusning 

Snusningen ökar risken för dödlig hjärtinfarkt och stroke, cancer i bukspottkörteln, förhöjt 
blodtryck och skador i munnen. Det socioekonomiska sambandet är inte lika tydligt bland 
snusare, som bland rökare, då denna vana är mer spridd i hela befolkningen än vad rökningen 
numera är. Det är betydligt fler män än kvinnor som snusar, även om trenden för män har 
varit något nedåtgående sedan 2005 (Statens folkhälsoinstitut, 2011i). Andelen män som 
uppger att de snusar dagligen har minskat från 22 procent år 2004 till 18 procent år 2014. 
Andelen kvinnor som snusar dagligen ligger på 4 procent(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
Liksom i den vuxna befolkningen har snusningen genom hela skolundersökningens historia 
legat på klart högre nivåer bland pojkarna än bland flickorna (CAN, 2014). 
 
I Örgryte-Härlanda snusar 12 procent av befolkningen (16-84 år) dagligen. Liksom 
snusvanorna på nationell nivå snusar även männen i högre utsträckning än kvinnorna (19 
respektive 5 procent)(Folkhälsomyndigheten, 2015a).  
 
I stadsdelen snusar 3 procent av niondeklassarna dagligen eller nästan dagligen. Alla 
stadsdelar i Göteborg visar här låga andelar. Vad gäller elever i år 2 på gymnasiet snusar 10 
procent dagligen eller nästan dagligen. I detta sammanhang har Örgryte-Härlanda tillsammans 
med Centrum de sämsta resultaten och är sämre än medelvärdet som är 6 procent. Det har 
knappt skett någon förändring för indikatorn ”snusar dagligen eller nästan dagligen” sedan 
mätningen 2010, se tabell 8 (CAN, 2013).  
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 8. Andel (%) elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet som snusar dagligen eller nästan dagligen, år 2010-
2013(CAN, 2013). 
 

Snusar 2010 2013 

Åk 9  3 % 3 % 

Gym 2  9 % 10 % 
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Vattenpipa 

Andelen som testat vattenpipa har gradvis minskat under senare års undersökningar, 
nedgången är statistiskt säkerställd. 2014 var det cirka en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 (26 
procent av pojkarna och 23 procent av flickorna) som någon gång rökt vattenpipa och 
omkring 17 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna hade gjort det någon gång under 
de senaste 12 månaderna. Bland gymnasieeleverna var det något mindre än hälften av 
eleverna (49 procent av pojkarna och 45 procent av flickorna) som någon gång rökt 
vattenpipa och cirka 30 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna hade rökt vattenpipa 
det senaste året. Av siffrorna att döma är rökning av vattenpipa av mer sporadisk karaktär än 
bruk av andra tobaksprodukter så som cigaretter och snus (CAN, 2014). 
 
I Örgryte-Härlanda anger 23 procent av eleverna i årskurs 9 att de har rökt vattenpipa någon 
gång, det innebär en minskning sedan 2010 då 29 procent svarade samma sak. För elever i år 
2 på gymnasiet svarar 55 procent att de rökt vattenpipa någon gång, vilket också är en 
minskning sedan 2010 då andelen uppgick till 66 procent. I alla stadsdelar har andelen som 
rökt vattenpipa någon gång minskat, det verkar dessutom vara så att de flesta som rökt 
vattenpipa har gjort det vid något enstaka tillfälle. Vid tidigare undersökningar har det visat 
sig att andelen som rökt vattenpipa någon gång i veckan endast varit någon procent (CAN, 
2013).  
 

Totalt tobaksbruk 

Andelen rökare i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv, men det totala tobaksbruket är 
högt då vi också har en hög förekomst av snusanvändning. 25 procent av männen och 15 
procent av kvinnorna, rökte och/eller snusade dagligen i Sverige år 2014 
(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 
 
2014 låg pojkars och flickors nivåer av total tobakskonsumtion nära varandra. Omkring 15 
procent av pojkarna och 17 procent av flickorna i årskurs 9 klassades som 
tobakskonsumenter. Det var 8 procent bland pojkarna och 7 procent bland flickorna som 
dagligen (eller nästan dagligen) använde tobak (CAN, 2014). 
 
I gymnasiets år 2 är skillnaden i tobaksanvändning mer påtaglig mellan könen. Sammanlagt 
var 37 procent av pojkarna och 30 procent av flickorna i gymnasiets år 2 tobakskonsumenter 
2014. Skillnaden var ännu större beträffande frekvent tobakskonsumtion. Omkring 22 procent 
av gymnasiepojkarna var frekventa tobaksanvändare i årets undersökning medan detta 
motsvarades av 12 procent bland gymnasieflickorna (CAN, 2014). 
 
I Örgryte-Härlanda är det 17 procent av den vuxna befolkningen (16-84 år) som använder 
någon form av tobak dagligen. Det är mer än dubbelt så högt bland män än för kvinnorna (25 
respektive 10 procent) (Folkhälsomyndigheten, 2015a). I årskurs 9 anger 15,6 procent att de 
röker och/eller snusar, vilket innebär att andelen har minskat sedan 2010 då 22 procent angav 
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samma sak. För elever i år 2 på gymnasiet är motsvarande siffra 35,3 procent, det innebär en 
rejäl minskning då andelen uppgick till 48 procent i tidigare undersökning(CAN, 2010; CAN, 
2013).  
 
Uppdelat på kön fördelar sig tobakskonsumtionen enligt följande; 43 procent av pojkarna och 
26 procent av flickorna röker och/eller snusar. Motsvarande för elever i årskurs 9 är 20 
procent av pojkarna och 11 procent av flickorna röker och/eller snusar (Göteborgs 
Stadsledningskontor, 2014d).  

Tillgänglighet och bjudvanor 

Precis som gällande alkoholbruk har föräldrarnas inställning och attityd till barn och 
ungdomars tobaksbruk betydelse för när och om de börjar röka eller snusa. Ungdomar vars 
föräldrar bjuder på tobak, köper ut tobak, eller inte är tydliga med sitt nej till att deras barn 
använder tobak, röker och snusar också tidigare och mer än övriga ungdomar. Föräldrarnas 
tydliga nej till att deras barn röker är samtidigt det mest effektiva verktyget att förebygga 
tobaksdebut bland ungdomarna oavsett föräldrarnas egna vanor, se figur 31. Detta samtidigt 
som 90 procent av ungdomarna, som själva röker vill att föräldrar ska försöka övertala sina 
barn att inte röka.(Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Samma mönster finns för snus. 
 

 
 
Figur 31. Tobaksbruk (%) bland elever i åk 9, relaterat till föräldrars tobaksbruk samt till föräldrars attityd, 
treårsmedelvärden 2010–2012 (Henriksson, 2013). 
 
 
I Örgryte-Härlanda anger 7,1 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet att det är okej för 
deras föräldrar att de röker och 9,5 procent att det är okej att de snusar, se figur 32. Det är en 
liten försämring ifrån tidigare mätning, då 6 procent ansåg att det är okej för deras föräldrar 
att de röker och 8 procent svarade samma sak gällande snusning. Samma fråga ställdes till 
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eleverna angående rökning av hasch/marijuana, resultatet blev att väldigt få svarade att det är 
okej för deras föräldrar.  
 
Detsamma gäller frågorna (om rökning av cigaretter, snusning och marijuana/hasch) ställs till 
elever i årskurs 9, utfallet blir så lågt att det inte ska användas på grund av sekretesskäl. Detta 
är en förbättring sedan mätningen år 2010 då 5 procent av eleverna i årskurs 9 svarade att det 
var okej för deras föräldrar att de rökte och snusade och 1 procent av eleverna i årskurs 9 och 
2 procent i år 2 på gymnasiet svarade samma sak för hasch och marijuana år 2010, vilket 
också innebär att den senare mätningen visar en förbättring(CAN, 2010; CAN, 2013).  
 
 

 
                                     Det är okej för mina föräldrar att jag... 
 
Figur 32. Andel (%) elever i år 2 på gymnasiet som anser att det är okej för deras föräldrar att de röker 
hasch/marijuna, cigaretter eller snusar(CAN, 2013).  
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Det framtida folkhälsoarbetet 

Sammantaget finns det goda förutsättningar i Örgryte-Härlanda att ytterligare förbättra 
uppväxtvillkoren, livsmiljöerna och levnadsvanorna. Därför handlar det främst om att behålla 
de värden som redan är bra, hälsofrämjande arbete, men i tider av behov av prioritering kan 
det vara av betydelse att rikta sig mot de grupper i befolkningen som har störst behov. 
 
Det finns olika strategier för att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan 
grupper. Forskningslitteraturen pekar ut tre olika strategier som effektiva i arbetet med att 
minska skillnaderna i hälsa: 1) generella insatser, 2) insatser i proportion till graden av 
utsatthet, och 3) riktade insatser. 
 
Generella insatser är sådana insatser som är allmänna och riktar sig till hela befolkningen och 
kan ses som sådana som sätts in innan ett problem har uppstått. Motsatsen är de riktade 
insatserna som fokuserar på vissa delar eller grupper av befolkningen. Dessa insatser sätts in 
när ett problem redan föreligger. Forskningslitteraturen menar att de generella insatserna är 
mer kostnadseffektiva eftersom ju tidigare insatser desto större är sannolikheten att problem 
inte uppstår eller inte blir så stora som annars hade varit fallet. Generella insatser bör utformas 
så att de anpassas och särskilt lockar dem som har störst behov, det vill säga att insatsen ska 
vara i proportion till graden av utsatthet. Ett exempel på detta är föräldrastöd, en generell 
insats som är till för alla föräldrar men särskilda föräldrastödsinsatser erbjuds på dagtid. På 
detta sätt görs insatsen mer lättillgänglig för dem som är daglediga, en grupp som kan vara av 
behov av extra stöd. 
 
Skillnader i hälsa syns tydligt redan från födseln. Forskningen visar att effekterna av de 
sociala skillnaderna i hälsa är som störst under barndomen. Med detta som bakgrund är det 
viktigt att se till att alla barn har likvärdiga möjligheter att utvecklas oavsett skillnader i 
uppväxtvillkor, då det är avgörande för den framtida folkhälsan. Generellt sett är 
uppväxtvillkoren för barn och unga i stadsdelen goda, men det finns skillnader. Vissa grupper 
är mer utsatta än andra, har sämre villkor och därmed också sämre framtidsutsikter. Vi ser det 
därför som viktigt att främja de goda uppväxtvillkoren och satsa på tidiga insatser för att ge 
varje barn en bra start i livet. 
 
En stor del av den förtida dödligheten har sin grund i olika levnadsvanor så som 
tobaksrökning och alkoholkonsumtion. Forskningen har länge och tydligt pekat på de 
negativa hälsoeffekterna av alkohol-, narkotika- och tobaksbruk. I stadsdelen är 
alkoholkonsumtionen bland ungdomar hög och alkoholdebuten inträffar tidigare än i 
Göteborg i stort. Föräldrars bjudvanor gällande alkohol har minskat, men är fortsatt högre än 
stadens genomsnitt. Användandet av narkotika är högt främst i gymnasiets år 2. Även 
tobaksbruket är högt, främst daglig snusning, där Örgryte-Härlanda och Centrum ligger i topp. 
Andelen dagligrökare är däremot den lägsta i staden. Generellt sett ligger Örgryte-Härlanda 
många gånger på de allra högsta nivåerna i Göteborgs Stad. Det är därför viktigt att fortsätta 
och bredda arbetet mot alkohol, narkotika och tobak i stadsdelen. 
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Den äldre befolkningen ökar för varje år, både i Göteborg i stort och lokalt i Örgryte-
Härlanda. Detta medför stora krav på samhället, inte minst ekonomiska, och därför är det 
centralt att satsa på förebyggande och främjande insatser för att senarelägga behovet av vård 
och omsorg. För att främja ett gott åldrande med livskvalitet är det av betydelse att fokusera 
på de fyra hörnpelarna: social gemenskap och socialt stöd, meningsfullhet, goda matvanor 
samt fysisk aktivitet. 
 
För att långsiktigt förebygga våld i nära relationer är det viktigt att kontinuerligt arbeta med 
frågor som behandlar attityder, likabehandling, normkritik och tolerans. Det är viktigt att 
börja tidigt i åldrarna för att bygga upp attityder som bidrar till ett socialt hållbart samhälle, 
men även främja de goda attityder som finns ute i våra verksamheter. 
 
Vad gäller nyanlända barn och familjer har situationen förändrats mycket under kort tid på 
grund av ett ökat tryck på stadsdelen som mottagare. I den statistik som utgör grunden för 
denna kartläggning finns inte 2015 års ökade antal nyanlända representerade, vilket gör att 
denna kartläggning inte kan användas som kunskapsunderlag inför prioriteringar av insatser 
riktade till denna målgrupp. Däremot kan vi med stöd i tidigare undersökningar konstatera att 
det är en mycket viktig grupp att prioritera i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
 
I den framtida prioriteringen av folkhälsoarbetet bör extra fokus fortsatt läggas vid att nå 
befolkningen och olika målgrupper i de mellanområden som har lägre socioekonomisk status 
och därmed kan antas vara mer sårbara och utsatta. Ett antagande som endast kan ses på 
befolkningsnivå. Insatserna som bör prioriteras bör vara av generell och allmän karaktär, då 
detta är vad både internationella, nationella och regionala erfarenheter och forskning pekar på 
som effektivt. På detta sätt ökar sannolikheten att insatserna når dem med störst behov och en 
sådan prioritering kan bidra till att skillnaderna i folkhälsa minskar över tid. 
 
I september 2015 samlades folkhälsorådets politiker, folkhälsoarbetets styrgrupp samt 
representanter från alla sektorer för att lyssna in det som vid den tidpunkten kommit fram i 
uppdateringen av kartläggningen. Sektorerna fick sedan presentera hur de har arbetat med de 
då gällande folkhälsomålen, men även delta i gruppdiskussioner kring vilka mål som borde 
vara kvar, vilka som borde revideras och vilka som borde tas bort för att ersättas med nya mål. 
Innehållet i diskussionerna och denna kartläggning kommer att ligga till grund för stadsdelens 
nya folkhälsoplan för 2016-2018. Planen ska prioritera målområden och grupper som behöver 
extra fokus och där vi ser att insatser gör störst skillnad framåt. 
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1. Bilaga  

- Karta över stadsdelen och primärområden 

 
 
Figur Karta över stadsdelens olika primärområden samt markering över primärområdets socioekonomiska status inom 
stadsdelen. 
 
Grön = Hög socioekonomisk status i området 
Gul= Varken hög eller låg socioekonomisk status i området 
Röd = Låg socioekonomiskt status i området. 
 
Denna kartbild visar en indelning av stadsdelens primärområden, de så kallade 
mellanområdena, utifrån socioekonomi för att identifiera områden som är mer lika varandra 
och som har liknande villkor och därmed med storsannolikhet liknande hälsoutfall.  
 
De gröna områdena indikerar hög socioekonomisk status eller att stadsdelens resultat i denna 
kartläggning oftast är bättre än stadens. De gula områdena är det samma som medel 
socioekonomisk status eller att stadsdelens resultat i denna kartläggning oftast är det samma 
som ett medelvärde för staden. Slutligen står röd för låg socioekonomisk status eller att 
stadsdelens värde i denna kartläggning oftast är sämre än stadens. I detta sammanhang ska 
dock poängteras att stadsdelen som helhet har en mycket god till hög status i jämförelse med 
Göteborgs Stad, och att mellanområdena mer visar på skillnaderna inom stadsdelen än säger 
något om jämförelsen med staden.   
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2. Bilaga 

- Ordlista 

 

ANT 
Förkortningen står för alkohol, narkotika (inklusive droger), dopning och tobak (vilket 
inkluderar all form av tobak som rökning, snusning och vattenpipstobak).  

 

Bestämningsfaktor 
Varje faktor som påverkar hälsotillståndet eller andra karaktäristiska som studeras(Janlert, 
2000). 

 

Folkhälsa 
Uttryck för befolkningens samlande hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som 
fördelning av hälsa. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra 
som möjligt utan också vara så jämlikt fördelad som möjligt (Janlert, 2000). 

 

Hälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom eller handikapp. Hälsa 
ses också som en resurs för en handlande människa för att nå ”något annat” (Alexandersson & 
Medin, 2000) 

 

Indikator 
Ett förhållande eller ämne som används som markkör för ett visst annat förhållande, till 
exempel utbildning som indikator på socioekonomisk position eller lackmuspapper för 
fastställande av en lösnings surhetsgrad (Janlert, 2000). 

Basindikator:  
Några av indikatorerna som har tagits fram av Statens folkhälsoinstitut och Sveriges 
kommuner och landsting till välfärdsbokslut benämns basindikatorer då dessa är särskilt 
strategiskt viktiga. 

 

Ohälsotal 
Det är Försäkringskassans mått på den totala sjukfrånvaron som ersätts från sjukförsäkringen. 
Måttet visar antalet ersatta dagar per invånare med sjukpenning eller sjuk- eller 
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aktivitetsersättning. Det betyder att ohälsotal inte är ett mått som beskriver hälsan i 
befolkningen utan endast ger en bild av antalet sjukskrivna bland de som är i arbete. 

 
Socioekonomiska grupper  
Är en indelning av befolkningen i grupper utifrån position på arbetsmarknaden (hur långt 
ifrån eller nära marknaden en person befinner sig) genom att beakta utbildningsnivå (låg, 
mellan eller hög), yrkestillhörighet (arbetare eller tjänsteman) samt inkomstnivå (hög, medel, 
låg). 

 

Välfärd 
En samlad benämning på människors levnadsförhållanden där beskrivningen av människors 
välfärd som regel bygger på en redovisning av deras ekonomi, hälsa, utbildning, 
bostadsförhållanden och arbetsförhållanden etc.  
(Nationalencyklopedin) 
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